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Relator: Ministro Nefi  Cordeiro
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Agravado: Ministério Público Federal

EMENTA

Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de divergência 

em recurso especial. Parlamentar. Deputado Estadual. Execução 

provisória da pena. Possibilidade. Imunidade formal. Art. 53, § 2º, da 

CF. Restrição apenas à prisão cautelar diversa do fl agrante. Agravo 

regimental improvido.

1. A Constituição Federal de 1988 confere aos Deputados 

Federais e Senadores a imunidade parlamentar, que atua como 

proteção ao desempenho independente do mandato representativo, 

alcançando duas dimensões: a material, que tutela a inviolabilidade 

dos seus membros por suas palavras, opiniões e votos, e a formal, que 

impõe restrições ao processamento e prisão dos parlamentares.

2. Tais prerrogativas ratione muneris, conferidas aos membros 

do Congresso Nacional, estendem-se também integrantes das 

Assembléias Legislativas (Deputados Estaduais – art. 27, § 1º, da CF) 

e da Câmara Legislativa do Distrito Federal (Deputados Distritais – 

art. 32, § 3º, da CF), assegurando-lhes não só a liberdade de expressão, 

ainda que exercida fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 

131/1039 – RTJ 133/90 – RJ 135/509-510 – RTJ 155/396-397 – RT 

648/318), mas também especial prerrogativa consistente na outorga de 

um estado de relativa coercibilidade pessoal (freedom from arrest) (RE 

456.679, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2006).

3. A imunidade formal assegura, em uma de suas dimensões, a 

inarrestabilidade, ou seja, relativa coercibilidade pessoal (freedom from 

arrest), restringindo a prisão provisória ou cautelar apenas à hipótese 

de prisão em fl agrante por crime inafi ançável.
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4. A garantia de atuação plena no mandato, com custódia cautelar 

restringida à extrema situação de fl agrância por crime inafi ançável, em 

nada interfere no cumprimento da pena criminal.

5. Ressalvada pessoal compreensão diversa, a execução provisória 

da pena, na forma compreendida e reiterada pelo Supremo Tribunal 

Federal, pode dar-se quando ausentes recursos com efeito suspensivo, 

sem violação ao princípio constitucional da presunção de inocência 

(HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe-100 de 

17.5.2016).

6. A concessão de efeito suspensivo submete-se a um prévio 

exame da viabilidade do recurso, de sua perspectiva de êxito e da 

extensão do seu provimento, que denote probabilidade de signifi cativa 

alteração do julgado, seja conduzindo à absolvição ou alterando o 

modo de cumprimento de pena, o regime prisional inicial.

7. Ausente relevância jurídica na pretensão de modifi cação do 

julgado condenatório, pois eventual acolhimento dos embargos de 

divergência para afastar a majorante do art. 327, § 2º, do CP, em 

decorrência de recente julgado do Supremo Tribunal Federal, no 

sentido de ser incabível a causa de aumento do art. 327, § 2º, do Código 

Penal pelo mero exercício do mandato parlamentar (Inq 3.983, Rel. Min. 

Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe-095 de 12.5.2016), não refl etiria 

de forma imediata na execução da pena, diante da existência de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis para a manutenção do regime 

prisional semiaberto, as quais, em juízo perfunctório, não se mostram 

fl agrantemente inválidas.

8. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na 

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

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

Vencidos os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Jorge 

Mussi. Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix 

Fischer, Maria Th ereza de Assis Moura e Rogerio Schietti Cruz votaram com o 

Sr. Ministro Relator.
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Vencidos os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e 

Jorge Mussi.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF), 26 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 24.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi Cordeiro: Jalser Renier Padilha interpõe agravo 

regimental em face de decisão que determinou a execução provisória da pena.

Sustenta que foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região à 

pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, porquanto, 

no exercício de mandato eletivo na Assembléia Legislativa de Roraima, teria 

sido benefi ciado por desvios de recursos públicos decorrentes da nomeação de 

servidores públicos estaduais.

Aduz que a pena-base foi fi xada acima do mínimo legal pela consideração 

de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade e as consequências 

do delito, sem a devida fundamentação. Afi rma que a consciência da ilicitude e a 

possibilidade de agir de modo diverso não constituem base idônea para a aferição do 

grau de reprovação da conduta, na medida em que constituem pressupostos do juízo 

condenatório, assim como o entendimento de que a simples referência ao resultado 

naturalístico do delito não autoriza a consideração desfavorável das consequências do 

crime (fl . 7.570).

Aponta como paradigmas, nas razões dos embargos de divergência, o 

HC 238.219, Rel. Min. Walter de Almeida (Desembargador Convocado); HC 

288.658, Rel. Min. Gurgel de Faria; HC 331.119, Rel. Min. Rogério Schietti 

Cruz; HC 251.428, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador Convocado); 

AgRg no EREsp 152.433, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; REsp 1.295.780, 

Rel. Min. Leopoldo Raposo (Desembargador Convocado); REsp 1.269.173, 

Rel. Min. Maria Th ereza de Assis Moura.

Assevera, ainda, que a mera condição de parlamentar não caracteriza a 

causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do CP, consoante entendimento 

do Supremo Tribunal Federal, no INQ 2.191, Rel. Min. Ayres Britto, segundo 
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o qual a sua incidência pressupõe que o parlamentar esteja no exercício de cargo em 

comissão ou em função de direção ou assessoramento (fl . 7.568). Cita, ainda, os INQs 

3.983/DF e 4.146/DF, Relator Min. Teori Zavaski; REsp 1.244.377/PR, Rel. 

Min. Sebastião Reis Júnior.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do INQ 510-

QO, Rel. Min. Celso de Mello, em razão da imunidade formal estabelecida 

em prol dos membros do Poder Legislativo (estado de relativa incoercibilidade 

pessoal – freedom from arrest), os parlamentares federais, estaduais e distritais só 

poderão sofrer prisão provisória na situação de fl agrância de crime inafi ançável. 

Afi rma, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a extensão das 

prerrogativas estabelecidas nos arts. 53, § 2º, 27, § 1º, e 32, § 3º, da CF, aos 

membros das assembléias legislativas dos estados e do Distrito Federal.

Requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos de divergência 

para obstar a execução provisória da pena, ao argumento de que a Constituição 

Federal só admite a prisão por condenação criminal de quem se acha no exercício de 

parlamentar após o trânsito em julgado (fl . 7.571).

Por expressa provocação do agravante, é o feito trazido à Seção de 25 de 

outubro de 2016, ciente a parte da data desse julgamento.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi Cordeiro (Relator): A decisão agravada deferiu 

o pedido de execução provisória da pena (fl s. 7.556/7.557), pelos seguintes 

fundamentos (fl s. 7.556/7.557):

Postula o Ministério Público Federal, em manifestação de fl . 7.553, a execução 

provisória da pena.

A Sexta Turma desta Corte, ao apreciar os EDcl no REsp 1.484.413/DF e no 

REsp 1.484.415/DF, na sessão de 3.3.2016, adotou a orientação fi rmada pelo Pleno 

do Supremo Tribunal Federal (HC 122.292/MG, de 17.2.2016) de que a execução 

provisória da condenação penal, na ausência de recursos com efeito suspensivo, 

não viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

Os fundamentos do voto condutor do acórdão no Supremo Tribunal Federal, 

de relatoria do Ministro Teori Zavascki, encontram-se sintetizados na seguinte 

ementa:
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Constitucional. Habeas corpus. Princípio constitucional da presunção 

de inocência (CF, art. 5º, LVII). Sentença penal condenatória confi rmada por 

Tribunal de segundo grau de jurisdição. Execução provisória. Possibilidade. 

1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em 

grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, 

não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência 

afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus 

denegado (HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 

17.2.2016, Processo Eletrônico DJe-100 de 17.5.2016).

Em recente julgado, ocorrido em 5.10.2016, o Pleno Supremo Tribunal Federal, 

apreciando medida cautelar nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 

43 e 44, por maioria, reafi rmou o entendimento da possibilidade de execução 

provisória da pena, na ausência de recurso com efeito suspensivo. O acórdão 

encontra-se pendente de publicação.

Assim, prolatado o juízo condenatório por Tribunal de Apelação e na pendência 

de recursos especial ou extraordinário, somente casuísticos efeitos suspensivos 

concedidos – por cautelar ou habeas corpus –, impedirão a execução provisória.

Aplicam-se, pois, os arts. 637 do CPP e 27, § 2º, da Lei n. 8.038/1990, c/c a 

Súmula 267 do STJ, autorizando-se o imediato recolhimento do réu para o início 

do cumprimento da pena.

Nesse sentido a orientação fi rmada pelo art. 9º, § 2º, da Resolução n. 113, de 

20 de abril de 2010, do CNJ, de que, Estando o processo em grau de recurso, 

sem expedição de guia de recolhimento provisória, às Secretarias desses órgãos 

caberão expedi-la e remetê-la ao juízo competente.

Ante o exposto, defiro o pedido de fl. 7.553 e determino o imediato 

recolhimento do embargante à prisão, delegando-se ao Tribunal local a 

execução dos atos, a quem caberá a expedição de mandado de prisão e guia de 

recolhimento provisório.

Sustenta o recorrente a impossibilidade da execução provisória da pena, 

com fundamento no art. 53, § 2º, da CF.

A Constituição Federal de 1988 confere aos Deputados Federais e 

Senadores a imunidade parlamentar, que atua como proteção ao desempenho 

independente do mandato representativo, alcançando duas dimensões: a 

material, que tutela a inviolabilidade dos seus membros por suas palavras, 

opiniões e votos, e a formal, que impõe restrições ao processamento e prisão dos 

parlamentares.

Dispõe o art. 53, § 2º, da CF:
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Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por 

quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 35, de 2001)

(...)

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 

poderão ser presos, salvo em fl agrante de crime inafi ançável. Nesse caso, os autos 

serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo 

voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão

Tais prerrogativas ratione muneris, conferidas aos membros do Congresso 

Nacional, estendem-se também aos integrantes das Assembléias Legislativas 

(Deputados Estaduais – art. 27, § 1º, da CF) e da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal (Deputados Distritais – art. 32, § 3º, da CF), assegurando-lhes 

não só a liberdade de expressão, ainda que exercida fora do recinto da própria Casa 

legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 133/90 – RJ 135/509-510 – RTJ 155/396-

397 – RT 648/318), mas também especial prerrogativa consistente na outorga 

de um estado de relativa coercibilidade pessoal (freedom from arrest), de tal modo 

que os membros integrantes do Poder Legislativo da União, dos Estados-membros 

e do Distrito Federal só possam ser presos em situação de flagrância, por crime 

inafi ançáveis, vedada, em consequência, contra eles, a efetivação da prisão preventiva 

(RE 456.679, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2006).

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento 

do INQ 510/QO, Rel. Min. Celso de Mello, em representação formulada por 

Governador de Estado em face de Senador da República, tangenciou o tema da 

imunidade formal, cujos parâmetros sinalizam o alcance da cláusula garantidora 

da imunidade parlamentar, prevista no art. 53 da CF, aplicável aos parlamentares 

estaduais pela norma de extensão do art. 27, § 1º, da CF.

Dentre as prerrogativas previstas na Carta Política, a imunidade formal, 

assegura, em uma de suas dimensões, a inarrestabilidade, ou seja, relativa 

coercibilidade pessoal (freedom from arrest), restringindo a prisão provisória 

ou cautelar apenas à hipótese de prisão em fl agrante por crime inafi ançável. 

Não se afasta, todavia, a possibilidade de o parlamentar, sujeito à condenação penal 

defi nitiva, vir a ser preso, para efeito de execução da decisão condenatória. Esse aspecto 

da imunidade formal – estado de relativa coercibilidade pessoal do congressista – não 

obsta, observado o due process law, a execução das penas privativas de liberdade 

defi nitivamente impostas ao parlamentar (RTJ, vol. 70/607) (Inq 510, Rel. Min. 

Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 19.4.1991).
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Desse modo, os parlamentares – salvo nas hipóteses de imunidade, 

taxativamente previstas no art. 53 da CF, que, em razão do interesse público, 

impõem condições à restrição de suas funções legiferantes – estão submetidos 

às mesmas leis dos demais cidadãos em face do princípio da igualdade, não 

havendo distinção constitucional da presunção da inocência por categoria 

funcional.

Inviável, portanto, a interpretação ampliativa do texto constitucional 

pretendida pelo agravante.

Cabe ressaltar, ainda, a título ilustrativo, que as imunidades parlamentares 

desenvolvidas no sistema constitucional inglês, com o duplo princípio freedom of 

speach (liberdade de palavra) e freedom from arrest (inarrestabilidade), possuem, 

em relação ao último princípio, no sistema norte-americano e inglês, dimensão 

menos abrangente, tutelando apenas prisões civis, excluindo as decorrentes da 

prática de crimes, ou pelo menos, em relação aos crimes mais graves, nem tampouco 

quanto às prisões preventivas ou prisão sem julgamento, por determinação do governo 

por motivo de segurança, nos termos da lei de defesa do país (MORAES, Alexandre 

de. Direito Constitucional. 31 ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 471).

Destaque-se, ainda, que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do HC 89.417/RO, Relatora Min. Cármen Lúcia, interpretando 

o disposto no art. 53, § 2º, da CF/1988 de forma restritiva ao status libertatis de 

parlamentar, aplicou a regra da imunidade, com temperamentos, mesmo em se 

tratando de prisão cautelar, em que a previsão constitucional é expressa. Eis os 

fundamentos do acórdão:

Duas ordens de cuidados devem presidir a interpretação das normas 

constitucionais na matéria em causa na presente ação: a) a Constituição garante a 

imunidade relativa dos parlamentares e a Constituição proíbe a impunidade absoluta 

de quem quer que seja; h) a regra limitadora do processamento de parlamentar e 

a proibitiva de sua prisão são garantias do cidadão, do eleitor para a autonomia 

do órgão legiferante (no caso) e da liberdade do eleito para representar, conforme 

prometera, e cumprir os compromissos assumidos no pleito. Não configuram 

aqueles institutos direito personalíssimo do parlamentar, mas prerrogativa que 

lhe advém da condição de membro do poder que precisa ser preservado para que 

preservado seja também o órgão parlamentar em sua autonomia, a fi m de que ali 

se cumpram as atribuições que lhe foram constitucionalmente cometidas.

É com a percepção desta natureza jurídica da imunidade e a proibição de 

prisão do parlamentar que se há de interpretar a norma constitucional invocada 

pelo Impetrante no caso ora apreciado.
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Dito pela palavra de Black, em sua obra sobre a interpretação das leis, há que 

se enfatizar que: “Uma lei deve ser interpretada em consonância com seu espírito 

e razão; as Cortes têm poder para declarar que um caso conformado à letra da 

lei não é por ela alcançado quando não esteja conformado ao espírito e à razão 

da lei e da plena intenção legislativa” (BLACK, Henry Campbell. Handbook on the 

Construction and Interpretation of the Laws. West Publishing Co., St. Paul, Minn., 

1896. p. 48).

E, ainda, citando decisão da Suprema Corte americana, o grande jurista 

transcreve as seguintes considerações: “É uma regra cediça a de que algo pode 

estar conforme à letra de uma lei e, entretanto, não com a própria lei, porque 

não está conforme ao seu espírito nem com o de seus fatores. Isto tem sido 

freqüentemente afi rmado e os repertórios estão repletos de casos ilustrativos 

de sua aplicação. Isto não é a substituição da intenção do juiz pela do legislador; 

pois, freqüentemente, palavras de sentido geral são usadas em uma lei, palavras 

amplas o bastante para abarcar o ato em questão, e, todavia, a consideração da 

legislação em sua totalidade, ou das circunstâncias que envolvem sua produção 

ou dos resultados absurdos que promanariam de se atribuir tal sentido amplo às 

palavras, fazem com que seja descabido admitir que o legislador pretendeu nelas 

abranger o caso específi co” (Rector of Holy Trinity Cherch v. U.S.).

9. A norma constitucional que cuida da imunidade parlamentar e da proibição de 

sua prisão, ressalvada a hipótese prevista na regra antes mencionada, não pode ser 

tomada em sua literalidade, menos ainda excluída do sistema constitucional, como 

se apenas aquela regra existisse, sem qualquer vinculação com os princípios que a 

determinam e com os fi ns a que ela se destina. Lembro a lição de Ruy Barbosa, que 

em seus Comentários à Constituição de 1891 anota que “... a lei política de um 

País não se interpreta com essa rigidez, não está subordinada, permita-se-lhe a 

expressão, à mesma literalidade que um regimento militar.

Não são disposições que principiem e acabem cada uma em si mesmo; 

debaixo da lei política de cada País, existe uma substrutura de idéias gerais que 

ela propõe, uma fi nalidade de relações imanentes que ela não defi ne, uma base 

comum, uma rede intrincada e sutil de princípios, que a apoiam, que a orientam, 

mas que ela não particulariza. Esse conjunto de princípios constitui, a respeito 

da lei fundamental do País, a fonte superior de sua interpretação e às conclusões 

que dela decorrem estão subordinadas era sua inteligência todas as cláusulas 

constitucionais” (Comentários à Constituição Federal Brasileira. São Paulo: Saraiva, 

1933, v. III, p. 411).

A imunidade parlamentar e a proibição de prisão do parlamentar, que 

foram contemplados desde a primeira Constituição brasileira (a monárquica de 

1824), objetivaram sempre a) a garantia de autonomia das instituições estatais, 

especialmente dos órgãos que compõem o poder encarregado de elaborar o 

direito, pelo qual se dota de segurança jurídica a sociedade; b) a garantia de que o 

representante dos cidadãos possa exercer o mandato que recebeu, sem se submeter a 
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pressão de qualquer natureza; c) a garantia de que o voto do cidadão fi rma um pacto 

desse com o seu representante, o qual não pode ser desvirtuado.

A Constituição não diferencia o parlamentar para privilegiá-lo. Distingue-o e 

torna-o imune ao processo judicial e até mesmo à prisão para que os princípios do 

Estado Democrático da República sejam cumpridos; jamais para que eles sejam 

desvirtuados. Afi nal, o que se garante é a imunidade, não a impunidade. Essa é 

incompatível com a Democracia, com a República e com o próprio princípio do 

Estado de Direito.

Afi rmava Geraldo Ataliba, que pensar que a impunidade possa ser acolhida no 

Estado de Direito, sob qualquer disfarce, é imaginar que se pode construir uma 

fortaleza para dar segurança e nela instalar um portão de papelão. E seria isso o 

que teria sido construído, constitucionalmente, se se admitisse que a Constituição 

estabeleceu, expressamente, os princípios da República, com os consectários 

principiológicos que lhe são próprios, a garantia da liberdade do eleitor para 

escolher o seu representante a fi m de que ele crie o direito que possa atender 

às demandas sociais, a garantia da moralidade e a obrigação da probidade dos 

representantes para segurança ética dos eleitores e, paralelamente, se tivesse 

permitido que se o representante trair o eleitor e fraudar a Constituição rui o 

Estado Democrático, afunda-se a Constituição, sossega-se o juiz constitucional, 

cala-se o direito, porque nada há a fazer, diante de uma regra que se sobreporia 

a toda e qualquer outra; a garantir que uma pessoal pudesse se ressalvar de 

qualquer regra jurídica em face da regra proibitiva de seu processamento e de sua 

prisão em qualquer caso.

Isso porque, nas palavras da ilustre Ministra Carmén Lúcia, O que se põe, 

constitucionalmente, na norma do art. 53, §§ 2º e 3º, c/c o art. 27, § 1º, da Constituição 

da República há de atender aos princípios constitucionais, fundamentalmente, a) 

ao da República, que garante a igualdade de todos e a moralidade das instituições 

estatais; b) ao da democracia, que garante que as liberdades públicas, individuais e 

políticas (aí incluída a do cidadão que escolhe o seu representante) não podem jamais 

deixar de ser respeitadas, especialmente pelos que criam o direito e o aplicam, sob pena 

de se esfacelarem as instituições e a confi ança da sociedade no direito e a descrença 

na justiça que por ele se pretende realizar (HC 89.417, Rel. Min. Cármen Lúcia, 

Primeira Turma, DJ 15.12.2006).

Assim, imunidade formal não tem o condão de excluir a responsabilidade 

penal do parlamentar, decorrente de sentença penal condenatória, impedindo, 

apenas, a decretação de prisão cautelar.

A garantia de atuação plena no mandato, com custódia cautelar restringida 

à extrema situação de fl agrância por crime inafi ançável, em nada interfere no 

cumprimento da pena criminal.
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É o que se tem na espécie. Antecipação da execução penal, provisoriamente 

cumprida, pelo esgotamento da jurisdição fática, da Corte local.

A execução provisória da pena, na forma compreendida pelo Supremo 

Tribunal Federal, pode dar-se quando ausentes recursos com efeito suspensivo, 

sem violação ao princípio constitucional da presunção de inocência (HC 

126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe-100 de 17.5.2016), 

reafirmada no julgamento da medida cautelar nas Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade 43 e 44, na sessão de 5.10.2016.

Entendeu a maioria dos integrantes do Pleno do Supremo Tribunal Federal 

que a execução da pena na pendência de recursos de natureza extraordinária não 

compromete o núcleo essencial do pressuposto da não-culpabilidade, sendo compatível 

com o postulado a produção dos efeitos próprios da responsabilização criminal 

reconhecida pelas instâncias ordinárias (HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, 

Tribunal Pleno, DJe-100 de 17.5.2016).

Assevera, ainda, o voto condutor do acórdão:

Ressalvada a estreita via da revisão criminal, é, portanto, no âmbito das instâncias 

ordinárias que se exaure a possibilidade de exame de fatos e provas e, sob esse 

aspecto, a própria fixação da responsabilidade criminal do acusado. É dizer: os 

recursos de natureza extraordinária não configuram desdobramentos do duplo 

grau de jurisdição, porquanto não são recursos de ampla devolutividade, já que 

não se prestam ao debate da matéria fático-probatória. Noutras palavras, com 

o julgamento implementado pelo Tribunal de apelação, ocorre espécie de 

preclusão da matéria envolvendo os fatos da causa. Os recursos ainda cabíveis para 

instâncias extraordinárias do STJ e do STF – recurso especial e extraordinário – têm, 

como se sabe, âmbito de cognição estrito à matéria de direito. Nessas circunstâncias, 

tendo havido, em segundo grau, um juízo de incriminação do acusado, fundado 

em fatos e provas insuscetíveis de reexame pela instância extraordinária, parece 

inteiramente justifi cável a relativização e até mesmo a própria inversão, para o 

caso concreto, do princípio da presunção de inocência até então observado. Faz 

sentido, portanto, negar efeito suspensivo aos recursos extraordinários, como o 

fazem o art. 637 do Código de Processo Penal e o art. 27, § 2º, da Lei n. 8.038/1990.

Desse modo, a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos de 

divergência submete-se a um prévio exame da viabilidade do recurso, de sua 

perspectiva de êxito e da extensão do seu provimento, que denote probabilidade 

de signifi cativa alteração do julgado, seja conduzindo à absolvição ou alterando 

o modo de cumprimento de pena, o regime prisional inicial.

Na hipótese, ainda que acolhidos os embargos de divergência para afastar 

a majorante do art. 327, § 2º, do CP, em decorrência de recente julgamento do 
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Pleno Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a causa de aumento 

do art. 327, § 2º, do Código Penal pelo mero exercício do mandato parlamentar (Inq 

3.983, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe-095 de 12.5.2016), não 

haveria refl exo, de forma imediata, na execução da pena, diante da existência 

de circunstâncias judiciais desfavoráveis para a manutenção do regime prisional 

semiaberto, as quais, em juízo perfunctório, não se mostram fl agrantemente 

inválidas.

De fato, a culpabilidade foi valorada negativamente em virtude do fato de 

o agravante ter utilizado de seus contatos políticos para obter indevidamente recursos 

públicos, inclusive fazendo campanha política através de ‘ajuda’ dada a eleitores 

com recursos públicos, benefi ciando-se do esquema, montado pelo Governador do 

Estado de Roraima, além de exercer a coordenação das atividades do grupo de 

réus da presente Ação Penal (fl . 7.054). Já as consequências foram consideradas 

extremamente danosas, em face do vulto dos recursos desviados (fl . 7.055).

Desse modo, à mingua de manifesta ilegalidade no acórdão embargado, 

mantenho a decisão que deferiu a execução provisória da pena.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de agravo regimental 

interposto por Jalser Renier Padilha contra decisão proferida pelo Relator no 

sentido de deferir requerimento formulado pelo Ministério Público Federal 

para determinar “o imediato recolhimento do embargante à prisão, delegando-

se ao Tribunal local a execução dos atos, a quem caberá a expedição de mandado 

de prisão e guia de recolhimento provisório” (e-STJ fl s. 7.556/7.557).

Em suas razões (e-STJ fl s. 7.566/7.578), o agravante defende a plausibilidade 

jurídica das teses sustentadas nos embargos de divergência, insurgindo-se contra 

a determinação da execução provisória da pena. Afi rma que esta “no exercício 

de mandato parlamentar, decorrendo dessa particular circunstância um plexo de 

prerrogativas de caráter político-institucional, estabelecidas pela Constituição 

Federal em defesa da independência do Poder Legislativo e dos que o integram 

(e-STJ fl . 7.573)”. Aduz que a imunidade formal estabelecida na Constituição 

Federal somente permite a prisão provisória de Deputado Estadual na hipótese 

de fl agrância em crime inafi ançável, circunstância não verifi cada na espécie.

O eminente Ministro Nefi  Cordeiro, nesta assentada, proferiu voto no 

sentido de negar provimento ao agravo regimental.
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Entretanto, peço vênia ao Relator para divergir.

É indiscutível que até 2009 havia orientação jurisprudencial no sentido 

da possibilidade da execução provisória da pena, ou seja, antes do trânsito em 

julgado da condenação.

Entretanto, a partir do julgamento do HC 84.078/MG (Pleno, Rel. 

Ministro Eros Grau, j. 5.2.2009, DJe 25.2.2010), o Supremo Tribunal Federal 

passou a entender que o princípio da presunção de inocência obsta a imposição 

de prisão antes do trânsito em julgado da condenação se inexistentes motivos de 

ordem cautelar para embasá-la.

Esse entendimento perdurou até o julgamento do HC 126.292/SP (Pleno, 

Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.5.2016), oportunidade em que a Suprema 

Corte retomou a sua anterior jurisprudência, assentando que “a execução 

provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda 

que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio 

constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII 

da Constituição Federal”.

Esse novo entendimento embasou a decisão ora agravada, proferida 

pelo eminente Ministro Nefi  Cordeiro, que determinou a imediata prisão do 

agravante, mesmo antes do trânsito em julgado da condenação.

Entretanto, a prisão do agravante envolve duas questões peculiares, 

que merecem especial análise. A primeira diz respeito ao fato de que a sua 

condenação decorre de ação penal originária do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região e, portanto, não teria passado pelo crivo do duplo grau de jurisdição. A 

segunda refere-se ao fato de o agravante ser Deputado do Estado de Roraima, 

com prerrogativas próprias do cargo parlamentar.

No que toca ao primeiro aspecto, a Corte Especial do Superior Tribunal 

de Justiça fi rmou entendimento no sentido de que “o exaurimento da cognição 

de matéria fática é o balizador determinante a autorizar a execução provisória 

da pena” (QO na APn 675/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 26.4.2016). 

Segue a ementa do referido acórdão:

Penal e Processual Penal. Questão de ordem. Ação penal originária. 

Desembargador. Tribunal de Justiça. Acórdão condenatório. Embargos 

declaratórios. Rejeitados. Exaurimento da cognição de matéria fática. Possibilidade 

de expedição imediata de mandado de prisão em face do réu.

1. Com fundamento na alteração de entendimento do STF, preconizada no 

julgamento do HC 126.292/SP, de relatoria do Min. Teori Zavascki, o exaurimento 
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da cognição de matéria fática é o balizador determinante a autorizar a execução 

provisória da pena.

2. Verifi cado o transcurso do prazo para recurso relativo à matéria de fato, 

após a publicação do acórdão condenatório, opera-se o exaurimento da cognição 

fática.

3. Na hipótese, o acórdão condenatório foi publicado em 2.2.2016, tendo sido 

rejeitados os embargos declaratórios na sessão de julgamento do dia 2.3.2016, da 

Corte Especial.

4. É possível iniciar-se o cumprimento da pena, pendente o trânsito em 

julgado, porque eventual recurso de natureza extraordinária não é dotado de 

efeito suspensivo. Determinada a expedição, incontinenti, do mandado de prisão 

e da guia de cumprimento provisório da pena.

No mesmo sentido, segue julgado da Sexta Turma desta Corte Superior:

Recurso especial. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Fraude 

ao caráter competitivo e corrupção passiva. Atipicidade. Não ocorrência. 

Objetivo de prequestionamento de matéria constitucional. Impossibilidade. 

Pedido do Ministério Público para início da execução provisória. Presunção de 

não culpabilidade. Marco defi nidor. Réu condenado pelo Tribunal de origem. 

Prerrogativa de função. Recurso especial já analisado. Ausência de efeito 

suspensivo. Novas diretrizes do STF. Possibilidade.

[...]

4. A decisão proferida pela composição plena do STF, no Habeas Corpus n. 

126.292-MG (ainda não publicado), indica que a mais elevada Corte do país, a 

quem a Lex Legis incumbe a nobre missão de “guarda da Constituição” (art. 102, 

caput, da CF), sufragou pensamento afi nado ao de Gustavo Zagrebelsky - juiz 

que já presidiu a Corte Constitucional da Itália -, para quem o direito é disciplina 

prática, necessariamente ancorada na realidade. Deveras, em diversos pontos 

dos votos dos eminentes juízes que participaram da sessão ocorrida em 17 de 

fevereiro próximo passado, assinalou-se a gravidade do quadro de “desarrumação” 

do sistema punitivo brasileiro, máxime por permitir a perene postergação do juízo 

defi nitivo de condenação, mercê do manejo de inúmeros recursos previstos na 

legislação processual penal.

5. Sob tal perspectiva é possível assimilar o novo posicionamento da Suprema 

Corte, forte na necessidade de se empreender, na interpretação e aplicação 

de qualquer norma jurídica que interfi ra com a liberdade, uma visão também 

objetiva dos direitos fundamentais, a qual não somente legitima eventuais e 

necessárias restrições às liberdades públicas do indivíduo, em nome de um 

interesse comunitário prevalente, mas também a própria limitação do conteúdo e 

do alcance dos direitos fundamentais - preservando-se, evidentemente, o núcleo 
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essencial de cada direito - que passam a ter, como contraponto, correspondentes 

deveres fundamentais.

6. O aresto proferido pelo STF sinaliza que o recurso especial, tal como o 

recurso extraordinário, por ser desprovido de efeito suspensivo, não obsta o 

início da execução provisória da pena, sem que isso importe em malferimento ao 

princípio da não culpabilidade. Trata-se de importante precedente que realinha a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com o entendimento prevalecente 

até fevereiro de 2009, momento em que, por sete votos a quatro, aquela 

Corte havia decidiu que um acusado só poderia ser preso depois de sentença 

condenatória transitada em julgado (HC n. 84.078/MG, DJ 26.2.2010). Em verdade, 

a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância, quando se 

esgota a análise dos fatos e das provas, é coerente com praticamente todos os 

tratados e convenções internacionais que versam direitos humanos.

7. Isso não signifi ca afastar do julgador, dentro de seu inerente poder geral de 

cautela, a possibilidade de excepcionalmente atribuir, no exercício da jurisdição 

extraordinária, efeito suspensivo ao REsp ou RE e, com isso, obstar o início da 

execução provisória da pena. Tal seria possível, por exemplo, em situações 

nas quais estivesse caracterizada a verossimilhança das alegações deduzidas 

na impugnação extrema, de modo que se pudesse constatar, à vol d’oiseau, a 

manifesta contrariedade do acórdão com a jurisprudência consolidada da Corte a 

quem se destina a impugnação.

8. Todavia, no caso dos autos, o embargante foi condenado, por fatos ocorridos 

há quase dez anos, pelo crime de fraude ao caráter competitivo da licitação e por 

corrupção passiva. O recurso especial interposto pela defesa foi analisado com 

profundidade e, ao fi m e ao cabo, manteve o decisum proferido pelo Tribunal de 

origem. Os embargos de declaração em nada integraram o acórdão, impondo 

ressaltar que a demora na tramitação de todo o processo, desde a origem até o 

julgamento por esta Corte, já resultou em benefício para o embargante, dado 

o reconhecimento de causa extintiva da punibilidade (prescrição da pretensão 

punitiva apenas com relação ao crime de quadrilha).

9. Nenhum acréscimo às instituições e ao funcionamento do sistema de justiça 

criminal resulta da não vinculação de magistrados à clara divisão de competências 

entre os diversos órgãos judiciários, com base na qual cabe ao Superior Tribunal 

de Justiça a interpretação do direito federal e ao Supremo Tribunal Federal a 

interpretação da Constituição da República.

10. Embargos de declaração rejeitados. Acolhido o pedido do Ministério 

Público Federal e determinando a expedição de mandado de prisão, com envio 

de cópia dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - 

juízo da condenação - para que encaminhe guia de recolhimento provisória ao 

juízo da VEC, para efetivo início da execução provisória das penas impostas ao 

recorrente. (EDcl no REsp 1.484.415/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 

14.4.2016).
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Portanto, afi gura-se possível que esta Corte, em sede de embargos de 

divergência em recurso especial, determine a prisão de réu condenado em ação 

penal originária de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal.

Não obstante, entendo que o fato de o agravante ser membro da Assembléia 

Legislativa do Estado de Roraima impede que a execução da pena seja iniciada 

antes do trânsito em julgado da condenação.

Com efeito, prescreve o § 2º do art. 53 da Constituição da República:

Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 

poderão ser presos, salvo em fl agrante de crime inafi ançável. Nesse caso, os autos 

serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo 

voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

A imunidade formal prevista na norma supra, dentre outras prerrogativas, 

estende-se aos Deputados Estaduais e Distritais, conforme o § 1º do art. 27 e o 

§ 3º do art. 32, ambos da Constituição Federal, in verbis:

Art. 27, § 1º. Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, 

aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, 

inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, 

impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

Art. 32, § 3º. Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o 

disposto no art. 27.

As normas supra representam inovação trazida pela Constituição Federal 

de 1998, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle 

difuso, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 456.679/DF (Rel. Ministro 

Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2006), assentou o seguinte:

Com o advento da Constituição de 1988 (art. 27, § 1º), que tornou aplicáveis, 

sem restrições, aos membros das Assembléias Legislativas dos Estados e do 

Distrito Federal, as normas sobre imunidades parlamentares dos integrantes 

do Congresso Nacional, fi cou superada a tese da Súmula 3/STF (“A imunidade 

concedida a Deputados Estaduais é restrita à Justiça do Estado”), que tem 

por suporte necessário que o reconhecimento aos deputados estaduais das 

imunidades dos congressistas não derivava necessariamente da Constituição 

Federal, mas decorreria de decisão autônoma do constituinte local.

Dessa forma, resulta inquestionável que a imunidade formal, prevista no § 

2º do art. 53 e dirigida aos Senadores e Deputados Federais, aplica-se também 

aos Deputados Estaduais e Distritais.
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Nessa esteira, entendo que a prisão de parlamentar federal, estadual ou 

distrital somente é possível na hipótese de fragrância na prática de crime 

inafi ançável (art. 53, § 2º c/c 27, § 1º, da CF) ou em decorrência de condenação 

defi nitiva, a qual importa em perda do cargo (art. 55, inciso VI, da CF).

Com efeito, a imunidade formal dos parlamentares tem por escopo garantir 

a sua independência no exercício do mandato representativo, enquanto vigente, 

conferindo máxima efetividade ao princípio da separação dos poderes e ao 

princípio federativo, razão pela qual a prisão dessas pessoas, impondo obstáculo 

ao exercício do seu múnus público, somente é possível antes do trânsito em 

julgado da condenação na estrita hipótese ressalvada no § 2º do art. 53 da 

Constituição da República, ou seja, no caso de prisão em fl agrante pela prática 

de crime inafi ançável.

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fi rmada no 

julgamento do Inq 510/DF (Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 

19.4.1991), cuja ementa segue transcrita (grifei):

Inquérito. Crime contra a honra. Senador da Republica. Imunidade parlamentar 

material. Constituição Federal de 1988. Evolução do constitucionalismo 

brasileiro. Aspectos do instituto da imunidade parlamentar. Inviolabilidade e 

improcessabilidade. “Freedom from arrest”. Discurso parlamentar. Irrelevância do 

local em que proferido. Incidência da tutela constitucional. Pedido de arquivamento 

do Chefe do Ministério Público. Irrecusabilidade. Monopólio constitucional da ação 

penal pública. Inquérito arquivado. - O instituto da imunidade parlamentar atua, 

no contexto normativo delineado por nossa Constituição, como condição e 

garantia de independência do Poder Legislativo, seu real destinatário, em face 

dos outros poderes do Estado. Estende-se ao congressista, embora não constitua 

uma prerrogativa de ordem subjetiva deste. Trata-se de prerrogativa de caráter 

institucional, inerente ao Poder Legislativo, que só e conferida ao parlamentar 

ratione muneris, em função do cargo e do mandato que exerce. E por essa razão 

que não se reconhece ao congressista, em tema de imunidade parlamentar, 

a faculdade de a ela renunciar. Trata-se de garantia institucional deferida ao 

Congresso Nacional. O congressista, isoladamente considerado, não tem, sobre 

ela, qualquer poder de disposição. - O exercício do mandato parlamentar recebeu 

expressiva tutela jurídica da ordem normativa formalmente consubstanciada 

na Constituição Federal de 1988. Dentre as prerrogativas de caráter político-

institucional que inerem ao Poder Legislativo e aos que o integram, emerge, 

com inquestionável relevo jurídico, o instituto da imunidade parlamentar, que 

se projeta em duas dimensões: a primeira, de ordem material, a consagrar a 

inviolabilidade dos membros do congresso Nacional, por suas opiniões, 

palavras e votos (imunidade parlamentar material), e a segunda, de caráter 

formal (imunidade parlamentar formal), a gerar, de um lado, a improcessabilidade 
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dos parlamentares, que só poderão ser submetidos a procedimentos penais 

acusatórios mediante previa licença de suas Casas, e, de outro, o estado de relativa 

incoercibilidade pessoal dos congressistas (freedom from arrest), que só poderão 

sofrer prisão provisoria ou cautelar numa única e singular hipótese: situação de 

fl agrância em crime inafi ançável. - Dentro do contexto normativo delineado pela 

Constituição, a garantia jurídico-institucional da imunidade parlamentar formal não 

obsta, observado o “due process of law”, a execução de penas privativas da liberdade 

definitivamente impostas ao membro do Congresso Nacional. Precedentes: RTJ 

70/607. - A imunidade parlamentar material só protege o congressista nos 

atos, palavras, opinioes e votos proferidos no exercício do ofi cio congressual. 

São passiveis dessa tutela jurídico-constitucional apenas os comportamentos 

parlamentares cuja pratica seja imputavel ao exercício do mandato legislativo. 

A garantia da imunidade material estende-se ao desempenho das funções de 

representante do Poder Legislativo, qualquer que seja o âmbito, parlamentar 

ou extraparlamentar, dessa atuação, desde que exercida ratione muneris. - O 

monopólio da ação penal pública, incondicionada ou condicionada, pertence 

ao Ministério Público. Trata-se de função institucional que lhe foi deferida, com 

exclusividade, pela Constituição Federal de 1988. É incontrastável o poder 

jurídico-processual do Chefe do Ministério Público que requer, na condição 

de dominus litis, o arquivamento judicial de qualquer inquérito ou peca de 

informação. Inexistindo, a critério do Procurador-Geral elementos que justifi quem 

o oferecimento de denuncia, não pode o Tribunal, ante a declarada ausência de 

formação da opinio delicti, contrariar o pedido de arquivamento deduzido pelo 

Chefe do Ministério Público. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Esse entendimento foi reafi rmado no voto do eminente Ministro Celso de 

Mello, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 456.679/DF (Rel. Ministro 

Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2006), ao asseverar que, dentre as 

várias prerrogativas previstas na Carta Política, ao parlamentar é assegurado 

“um ‘estado de relativa incoercibilidade pessoal (...) (freedom from arrest)’, pois 

‘só poderão sofrer prisão provisória ou cautelar numa única e singular hipótese: 

situação de fragrância em crime inafi ançável’ (RTJ 135/509-510, Rel. Min. Celso 

de Mello)”.

Ressalta-se, por oportuno, que tais julgados foram proferidos ao tempo 

em que o Supremo Tribunal Federal admitia a mitigação do princípio da 

não culpabilidade (art. 5º, inciso LVII, CF), de forma que o resgate desse 

entendimento, consubstanciado no recente julgamento do HC 126.292/SP 

(Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.5.2016), não permite a execução 

antecipada da pena dos parlamentares, sejam eles federais, estaduais ou distritais.

Em outras palavras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

não admite a execução provisória da pena aplicada aos parlamentares, ainda 
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que mitigado o princípio da presunção de inocência, como regra, no caso de 

condenação confi rmada em segundo grau de jurisdição.

Para reforçar tal interpretação, vale a pena recordar que, para a perda do 

mandato do parlamentar, nas circunstâncias como a dos autos, o STF exige 

também o trânsito em julgado da sentença condenatória. Logo, não se pode, 

por via refl exa, provocar a antecipação da perda do mandato do agravante, com 

a execução provisória da pena privativa de liberdade imposta pelas instâncias 

ordinárias. A propósito, confi ra-se:

Ação penal originária. Preliminares rejeitadas, salvo a de cerceamento de 

defesa pela não intimação de advogado constituído. Anulação do processo em 

relação ao réu Carlos Alberto Quaglia, a partir da defesa prévia. Consequente 

prejudicialidade da preliminar de cerceamento de defesa pela não inquirição de 

testemunhas arroladas pela defesa. (...)

Perda do mandato eletivo. Competência do Supremo Tribunal Federal. Ausência 

de violação do princípio da separação de poderes e funções. Exercício da função 

jurisdicional. Condenação dos réus detentores de mandato eletivo pela prática de 

crimes contra a administração pública. Pena aplicada nos termos estabelecidos 

na legislação penal pertinente. 1. O Supremo Tribunal Federal recebeu do Poder 

Constituinte originário a competência para processar e julgar os parlamentares 

federais acusados da prática de infrações penais comuns. Como consequência, é 

ao Supremo Tribunal Federal que compete a aplicação das penas cominadas em 

lei, em caso de condenação. A perda do mandato eletivo é uma pena acessória 

da pena principal (privativa de liberdade ou restritiva de direitos), e deve ser 

decretada pelo órgão que exerce a função jurisdicional, como um dos efeitos da 

condenação, quando presentes os requisitos legais para tanto. 2. Diferentemente 

da Carta outorgada de 1969, nos termos da qual as hipóteses de perda ou 

suspensão de direitos políticos deveriam ser disciplinadas por Lei Complementar 

(art. 149, § 3º), o que atribuía eficácia contida ao mencionado dispositivo 

constitucional, a atual Constituição estabeleceu os casos de perda ou suspensão 

dos direitos políticos em norma de efi cácia plena (art. 15, III). Em consequência, 

o condenado criminalmente, por decisão transitada em julgado, tem seus direitos 

políticos suspensos pelo tempo que durarem os efeitos da condenação. 3. A previsão 

contida no artigo 92, I e II, do Código Penal, é refl exo direto do disposto no art. 

15, III, da Constituição Federal. Assim, uma vez condenado criminalmente um 

réu detentor de mandato eletivo, caberá ao Poder Judiciário decidir, em defi nitivo, 

sobre a perda do mandato. Não cabe ao Poder Legislativo deliberar sobre aspectos 

de decisão condenatória criminal, emanada do Poder Judiciário, proferida em 

detrimento de membro do Congresso Nacional. A Constituição não submete a 

decisão do Poder Judiciário à complementação por ato de qualquer outro órgão 

ou Poder da República. Não há sentença jurisdicional cuja legitimidade ou efi cácia 
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esteja condicionada à aprovação pelos órgãos do Poder Político. A sentença 

condenatória não é a revelação do parecer de umas das projeções do poder 

estatal, mas a manifestação integral e completa da instância constitucionalmente 

competente para sancionar, em caráter defi nitivo, as ações típicas, antijurídicas e 

culpáveis. Entendimento que se extrai do artigo 15, III, combinado com o artigo 

55, IV, § 3º, ambos da Constituição da República. Afastada a incidência do § 2º do 

art. 55 da Lei Maior, quando a perda do mandato parlamentar for decretada pelo 

Poder Judiciário, como um dos efeitos da condenação criminal transitada em julgado. 

Ao Poder Legislativo cabe, apenas, dar fi el execução à decisão da Justiça e declarar 

a perda do mandato, na forma preconizada na decisão jurisdicional. 4. Repugna à 

nossa Constituição o exercício do mandato parlamentar quando recaia, sobre o 

seu titular, a reprovação penal defi nitiva do Estado, suspendendo-lhe o exercício de 

direitos políticos e decretando-lhe a perda do mandato eletivo. A perda dos direitos 

políticos é “consequência da existência da coisa julgada”. Consequentemente, 

não cabe ao Poder Legislativo “outra conduta senão a declaração da extinção 

do mandato” (RE 225.019, Rel. Min. Nelson Jobim). Conclusão de ordem ética 

consolidada a partir de precedentes do Supremo Tribunal Federal e extraída 

da Constituição Federal e das leis que regem o exercício do poder político-

representativo, a conferir encadeamento lógico e substância material à decisão 

no sentido da decretação da perda do mandato eletivo. Conclusão que também 

se constrói a partir da lógica sistemática da Constituição, que enuncia a cidadania, 

a capacidade para o exercício de direitos políticos e o preenchimento pleno das 

condições de elegibilidade como pressupostos sucessivos para a participação 

completa na formação da vontade e na condução da vida política do Estado. 5. 

No caso, os réus parlamentares foram condenados pela prática, entre outros, de 

crimes contra a Administração Pública. Conduta juridicamente incompatível com 

os deveres inerentes ao cargo. Circunstâncias que impõem a perda do mandato 

como medida adequada, necessária e proporcional. 6. Decretada a suspensão 

dos direitos políticos de todos os réus, nos termos do art. 15, III, da Constituição 

Federal. Unânime. 7. Decretada, por maioria, a perda dos mandatos dos réus 

titulares de mandato eletivo. (AP 470, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Tribunal 

Pleno, julgado em 17.12.2012, Acórdão Eletrônico DJe-074 divulg 19.4.2013 

public 22.4.2013 RTJ vol-00225-01 pp-00011).

Ementa: Questão de ordem na ação penal. Constitucional. Perda de mandato 

parlamentar. Suspensão e perda dos direitos políticos. 1. A perda do mandato 

parlamentar, no caso em pauta, deriva do preceito constitucional que impõe a 

suspensão ou a cassação dos direitos políticos. 2. Questão de ordem resolvida no 

sentido de que, determinada a suspensão dos direitos políticos, a suspensão ou a 

perda do cargo são medidas decorrentes do julgado e imediatamente exequíveis 

após o trânsito em julgado da condenação criminal, sendo desimportante para a 

conclusão o exercício ou não de cargo eletivo no momento do julgamento. (AP 

396 QO, Relator(a): Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2013, 

Acordão Eletrônico DJe-196 divulg 3.10.2013 public 4.10.2013).
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Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, Ministro Nefi  Cordeiro, 

para dar provimento ao agravo regimental e, em consequência, determinar o 

recolhimento do mandado de prisão e da respectiva carta de guia, expedidos 

contra o agravante. Indefi ro, pois, o pleito ministerial de execução provisória da 

pena ofertado.

É o voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Senhor Presidente, estava tendente a 

acompanhar o voto do eminente Ministro Nefi Cordeiro, até porque o 

argumento mais forte do memorial que me foi distribuído era a invocação do 

art. 36, VI, da Constituição. Entretanto, esse dispositivo não trata de prisão, mas 

de perda de mandato.

Os outros argumentos do memorial, muitos deles baseados em precedentes 

de ambas as Turmas desta Seção, são anteriores à mudança de orientação do 

Supremo Tribunal Federal.

Mas o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca trouxe um critério diferente, 

ou seja, ver como o Supremo Tribunal Federal tratava deste tema ao tempo em 

que como agora admitia a execução provisória das penas. Esse me parece ser um 

critério muito interessante, porque foi o critério que acolhi na Quinta Turma 

quando recebi pleitos de execução provisória de penas restritivas de direitos. Fui 

ver como o Supremo Tribunal Federal tratava do tema ao tempo em que, como 

agora, admitia a execução provisória das penas, e ele não admitia a execução 

provisória das penas restritivas de direitos. Então, se naquele tempo a orientação 

do Supremo Tribunal Federal era a de não admitir a execução provisória de prisão 

dos detentores de mandato parlamentar, acho que esse é um critério razoável 

para que sigamos agora que o Supremo Tribunal Federal voltou à sua anterior 

orientação no que tange à execução provisória das penas privativas de liberdade.

Nesse sentido, com todas as vênias ao Ministro Nefi  Cordeiro, acompanho 

a divergência aberta pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Senhor Presidente, peço vênia à 

divergência para acompanhar o voto do eminente Relator, por entender que não 

há, no caso concreto, ilegalidade a sanar, mesmo de ofício.



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 29, (245): 649-711, janeiro/março 2017 671

Debate-se, na espécie, a possibilidade ou não de um parlamentar, no 

exercício de seu mandato, vir a ser preso e a iniciar, forçosamente, a execução de 

sanção criminal.

Vale repisar que, por construção do direito consuetudinário inglês, 

concebeu-se o privilégio da incoercibilidade pessoal ou inarrestabilidade do 

parlamentar (freedom from arrest), que hoje, tanto nos Estados Unidos quanto 

na Inglaterra, não tem a amplitude conferida a tal garantia no passado. É 

apenas um registro para que se diminua, talvez, o alcance que se pretendeu dar 

no Direito brasileiro a este privilégio – privilégio no sentido jurídico e não na 

acepção popular.

Entendo que a Constituição, ao fazer a distinção entre a liberdade de 

pensamento ou de discurso, o freedom of speach, e a liberdade contra prisões, o 

freedom from arrest, apenas diz respeito à prisão de natureza cautelar, decretada 

no curso de uma investigação ou de um processo. Tanto é que a Constituição 

fala que o parlamentar não poderá ser preso, salvo em caso de fl agrante delito de 

crime inafi ançável.

Esse acórdão referido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que 

muito gentilmente me cedeu agora para leitura de sua íntegra, e que poderia 

talvez me levar a uma compreensão diversa, na verdade, segundo pude perceber, 

não desabona a compreensão da maioria até aqui formada, porque ali se tratou 

de um inquérito policial, Inquérito n. 510, julgado em 1991, em que se discutia 

a imunidade material do parlamentar, porque se tratava de um crime contra 

a honra, tendo havido, no corpo do voto, uma breve referência à imunidade 

processual.

E a contraposição que se fez no corpo do acórdão foi meramente, diria eu, 

um obiter dictum, para apenas mencionar que a proibição de prisão durante o 

mandato parlamentar não afastaria, como dito, a possibilidade de o parlamentar 

sujeito à condenação defi nitiva vir a ser preso. Então, esta expressão que se 

utilizou naquele voto, “possibilidade de ser preso em razão de condenação 

defi nitiva”, não me parece, salvo melhor juízo, que tivesse como mira a distinção 

que se poderia fazer entre a execução provisória e execução defi nitiva.

Na verdade, a contraposição que se fez foi entre a execução defi nitiva e a 

prisão de natureza cautelar, não se podendo, com a máxima vênia, afi rmar que 

o precedente em aperço tenha afastado a possibilidade de execução provisória 

da pena - na forma que se admitia à época, antes da mudança jurisprudencial 

ocorrida em 2009 - para um parlamentar.
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Como a Constituição não faz esse distinguishing entre o parlamentar e 

outro cidadão que não detém este cargo, para, na nova compreensão do Supremo 

Tribunal Federal, permitir ou não a execução provisória da pena, creio que não 

há ilegalidade a sanar. Poderíamos até cogitar de uma ordem de ofício, numa 

eventualidade, ou a suspensão da execução, se houvesse plausibilidade do direito 

numa perspectiva de mudança substancial da pena de tal modo que pudesse, 

diminuindo-a sensivelmente, alterar o seu regime inicial de cumprimento.

Porém, o Ministro Relator salienta que foram reconhecidas circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, de modo que, mesmo com a redução da pena por conta 

da não consideração de uma causa de aumento de pena, ainda assim a pena 

ensejaria o mesmo regime prisional.

Com essas considerações e com a vênia dos eminentes Pares que divergiram 

do Relator, acompanho na íntegra o voto do Senhor Ministro Relator.

RECLAMAÇÃO N. 32.015-RN (2016/0175844-0)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Reclamante: Salvador Santos

Advogado: Lucas Clemente de Brito Pereira e outro(s) - PB014300

Reclamado: Juiz Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio 

Grande do Norte

Interes.: Ministério Público Federal

EMENTA

Reclamação. Acórdão que determina a redução da pena-base de 

duas condenações relativas ao art. 89 da Lei n. 8.666/1993 e o juízo 

de origem diminui apenas uma. Descumprimento do julgado. Pedido 

procedente.

1. No caso, analisando o voto condutor do acórdão proferido 

no RHC 62.885/PE, bem como as respectivas notas taquigráfi cas, 

verifi ca-se, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, que o 



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 29, (245): 649-711, janeiro/março 2017 673

reclamante foi benefi ciado com a redução de ambas as penas-base 

relativas ao crime tipifi cado no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, tanto 

pela aquisição de próteses dentárias, armações oculares e lentes sem 

licitação, quanto pela contratação irregular da Unimed Caicó.

2. Assim, impõe-se seja determinado ao juízo de origem que 

proceda à adequação da pena relativa à condenação pela contratação 

da Unimed sem licitação.

3. Pedido procedente.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: A 

Terceira Seção, por unanimidade, julgou procedente a reclamação, nos termos 

do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Rogerio 

Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, 

Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik e Felix Fischer votaram com a 

Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF), 9 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 16.11.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Cuida-se de reclamação 

ajuizada por Salvador Santos, com fundamento no art. 105, inciso I, alínea “f ”, 

da Constituição Federal, e 187 e seguintes do RISTJ, alegando descumprimento 

do julgado proferido pela Quinta Turma deste Tribunal, nos autos do RHC 

62.885/PE, de relatoria do Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador 

Convocado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - cuja ementa está assim 

redigida:

Penal e Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Art. 89 da Lei n. 

8.666/1993. Dano ao erário caracterizado. Inviabilidade do revolvimento de 
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provas para verifi cação do dolo específi co que, de resto, encontra-se evidenciado. 

Absolvição quanto ao delito do art. 1º, II, do Decreto-Lei n. 201/1967 que não infl ui 

na confi guração do delito previsto na Lei de Licitações. Aumento desproporcional 

da pena base.

1. As aquisições de próteses dentárias pelo recorrente, na qualidade de 

secretário municipal de saúde, sem licitação, não trouxeram qualquer benefício à 

população, o que evidencia o dano ao erário.

2. Desinfl uência da absolvição quanto ao crime de responsabilidade.

3. Análise fundamentada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal.

4. Desproporcionalidade no aumento da pena base.

5. Provimento parcial do recurso para redimensionamento da pena.

Narra a inicial que o Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio 

Grande do Norte proferiu decisão reconhecendo a redução apenas em relação 

a uma das penas, determinando a execução da outra em montante maior que o 

fi xado por esta Corte.

Pleiteia, “para evitar dano irreparável (execução da pena em montante 

superior ao fi xado pelo STJ), a suspensão da decisão atacada”.

No mérito, requer a procedência do pedido reduzindo-se as duas penas 

para o montante de quatro anos cada, assegurando-se o cumprimento de ambas 

em regime aberto.

Solicitadas informações, enviou o juízo reclamado o ofício de fl s. 61/68, 

no qual esclarece que o julgamento proferido no RHC 62.885/PE diz respeito 

à conduta relativa à aquisição de próteses dentárias sem licitação, não havendo 

decisão no tocante à pena aplicada à conduta delitiva consistente na contratação 

da Unimed sem a realização de procedimento licitatório. Em assim sendo, 

concluiu o magistrado:

Logo, com fulcro no que restou decidido pelo STJ no Recurso acima referido, as 

sanções aplicadas ao réu Salvador Santos, após referida alteração, permaneceram 

da seguinte forma:

a) Aquisição de próteses dentárias, lentes e armações oculares sem licitação: 

04 (quatro) anos de detenção e 26,66 dias-multa (art. 89 da Lei n. 8.666/1993):

b) Contratação da UNIMED/Caicó sem licitação e recebimento irregular de 

consultas médicas: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de detenção e multa no 

montante de 4% dos valores repassados à UNIMED (art. 89 da Lei n. 8.666/1993).
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Em sendo assim, após manifestação do representante do Ministério Público, 

este Juízo, analisando as alegações trazidas pela Defesa do reclamante no que se 

refere à prescrição retroativa dos crimes remanescentes em razão da diminuição 

de uma das penas ao patamar de 4 (quatro) anos de detenção, reconheceu a 

incidência da referida prescrição, declarando extinta a punibilidade do réu com 

relação ao delito consistente na aquisição das próteses dentárias em desacordo 

com a Lei de Licitações, tudo conforme o acórdão desse Egrégio Tribunal.

Feitos tais esclarecimentos, o que se constata, portanto, é a não veracidade 

da afirmação do reclamante, porquanto este Juízo, ao contrário do que fora 

sustentado pelo advogado do reclamante Salvador Santos, reconheceu a reforma 

de uma das penas aplicadas para o crime já exposto (aquisição de próteses 

dentárias sem licitação), mantendo, no entanto, a condenação remanescente 

(relativa ao crime de contratação da UNIMED sem realização do procedimento 

licitatório), haja vista que, conforme pormenorizadamente explicitado acima, ao 

menos até o momento, este último crime não foi objeto de discussão nos autos 

do Habeas Corpus n. 62.855/PE, estando ainda este em trâmite regular na Quinta 

Turma desse Egrégio Tribunal.

Acrescento, por fim, que os autos se encontram atualmente em fase de 

expedição da guia de execução provisória das penas remanescentes.

Às fl s. 79/91, junta o reclamante as notas taquigráfi cas do julgamento 

proferido no RHC 62.885/PE a fim de comprovar que a pena relativa à 

contratação, sem licitação, da Unimed, também foi reduzida.

Indeferida a liminar, manifestou-se o Ministério Público Federal pela 

improcedência desta reclamação (fl s. 110/111).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): Consoante 

relatado, sustenta o reclamante que o Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária 

do Rio Grande do Norte proferiu decisão aquém do decidido no RHC 62.885/

PE, reduzindo apenas uma das penas, sendo certo que a Quinta Turma deste 

Superior Tribunal de Justiça determinou a redução das duas sanções a ele 

impostas.

Com razão.

O voto condutor do aludido julgado, de relatoria do Ministro Lázaro 

Guimarães - Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região - está assim redigido:
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O dolo específi co no cometimento do delito do art. 89 da Lei de Licitações 

e o efetivo prejuízo ao erário nas compras de próteses dentárias sem licitação 

pelo ora recorrente resultam evidentes, o que fi cou constatado na auditoria do 

Ministério da Saúde, até porque, como acentuado na sentença, sequer foi possível 

identifi car se a população do município foi direta ou indiretamente benefi ciada 

pelas aquisições. A reforma parcial da sentença, no julgamento da apelação, 

quanto ao delito do art. 1º, II, do Decreto-Lei n. 201/1967 não elide a conclusão de 

dano ao erário, muito menos a confi guração do delito da Lei de Licitações.

No tocante à aplicação da pena, contudo, entendo caracterizada a 

desproporcionalidade. É certo que o juízo de primeiro grau e o acórdão 

encontram-se ajustados às exigências do art. 59, analisando detalhadamente as 

circunstâncias judiciais. A culpabilidade desfavorável decorreu da maneira como o 

agente exerceu o cargo de Secretário Municipal de Saúde, e não simplesmente de 

tal condição. A exasperação pelas conseqüências do crime também mereceram 

correta avaliação.

Há, contudo, desproporcionalidade no aumento da pena-base, estabelecida 

em quatro anos de reclusão com elevação de 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses 

de detenção. É que a pena abstratamente cominada é de 3 a 5 anos de detenção. 

Creio adequada a fi xação da pena-base em 3 anos de detenção, considerando-se as 

circunstâncias defi nidas na sentença, com aumento de 1/3, dada a regra do § 2º do 

art. 84 da Lei n. 8.666/1993, do que resulta a pena de 4 anos de detenção.

Adoto ainda o parecer da Dra. Maria Eliane Menezes de Farias para rechaçar 

o argumento de ilegalidade no afastamento da atenuante genérica do art. 65, 

II, do Código Penal e de ilegalidade no aumento de pena do art. 84, § 2º da Lei 

n. 8.666/1993, eis que o recorrente ocupava o cargo de Secretário Municipal de 

Saúde.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para redimensionar o 

aumento da pena-base pelo delito do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, de modo que 

a pena defi nitiva para esse crime passe a 4 (quatro) anos de detenção, mantida a 

multa fi xada em 4% dos valores repassados à UNIMED, com o que está assegurado 

o cumprimento das penas em regime aberto, dadas as condições favoráveis da 

primariedade, integração social e familiar do paciente.

É o voto. (destaquei)

A corroborar a alegação, vale conferir as notas taquigráfi cas juntadas aos 

autos pelo reclamante.

Com efeito, após a sustentação oral, na qual o causídico fi naliza afi rmando 

que “esses são os apelos que faço para absolver o paciente, na primeira 

condenação, e se não for o caso de absolver, que reduza as penas-base de ambas 

as condenações, para o mínimo legal de três anos, como foi fi xada para o prefeito 
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do município, e exclua a aplicação da majorante do art. 84, § 2º, da Lei de 

Licitações” (fl . 85), acentuou o relator:

Senhor Presidente, quero ressaltar inicialmente que o jovem advogado se 

houve muito bem na tribuna, e dá continuidade à atuação também brilhante 

do seu pai, Subprocurador-geral, Doutor Eitel Santiago, que desde lá da Quinta 

Região venho o acompanhando, desde sua atuação como Procurador da 

República na Paraíba, depois Procurador Regional e Subprocurador-geral; e 

agora, o seu fi lho, com pouca idade, mas muito conhecimento e eloqüência, vem 

realizar um bom trabalho na tribuna.

Senhor Presidente, o dolo específi co no cometimento do delito do art. 89 da 

Lei de Licitações e o efetivo prejuízo ao erário nas compras de próteses dentárias 

sem licitação pelo ora recorrente resultam evidentes. E isso fi cou constatado na 

auditoria do Ministério da Saúde, até porque como acentuado na sentença, sequer 

foi possível identifi car se a população do município foi direta ou indiretamente 

benefi ciada pelas aquisições. A reforma parcial da sentença, no julgamento da 

apelação, quanto ao delito do art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei n. 2001/1967, não é 

lide à conclusão de dano ao erário, muito menos a confi guração do delito da Lei 

de Licitações.

No tocante à aplicação da pena, contudo, entendo caracterizada a 

desproporcionalidade. É certo que o juiz de primeiro grau e o acórdão 

encontram-se ajustados às exigências do art. 59, no aspecto formal, analisando 

detalhadamente as circunstâncias judiciais. A culpabilidade desfavorável decorreu 

da maneira como o agente exerceu o cargo de Secretário Municipal de Saúde, e 

não simplesmente de tal condição. A exasperação pelas conseqüências do crime 

também mereceram correta avaliação.

Há, contudo, repito, desproporcionalidade no aumento da pena-base estabelecida 

em quatro anos de reclusão, com elevação de um terço, totalizando cinco anos e 

quatro meses de detenção. É que a pena, abstratamente cominada, é de três a cinco 

anos de detenção. Creio adequada a fi xação da pena-base em três anos de detenção, 

considerando-se as circunstâncias defi nidas na sentença, com o aumento de um 

terço, dada a regra do § 2º do art. 84 da Lei n. 8.666/1993, do que resulta a pena de 

quatro anos de detenção. As penas-base, porque são dois delitos, duas fi guras.

Adoto, ainda, o parecer da Doutora Maria Eliane Menezes de Farias, para 

rechaçar o argumento de ilegalidade no afastamento da atenuante genérica do 

art. 65, II, do Código Penal, e de ilegalidade no aumento da pena do art. 84, § 2º, 

da Lei de Licitações, eis que o recorrente ocupava o cargo de Secretário Municipal 

de Saúde.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso de habeas corpus para 

redimensionar o aumento da pena-base pelo delito do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, 

de modo que a pena defi nitiva para esse crime passe a quatro anos de detenção, 

mantida a multa fi xada em 4% dos valores repassados à Unimed, com o que está 

assegurado o cumprimento das penas em regime semiaberto.
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Como visto, ao proferir seu voto, o relator ressaltou que são dois os delitos 

cujas penas-base são diminuídas, ênfase, todavia, que não constou do voto 

publicado, é bem verdade.

De todo modo, cumpre registrar que o Regimento Interno deste Superior 

Tribunal de Justiça, no § 1º do art. 103, preconiza que: “Prevalecerão as notas 

taquigráfi cas, se o seu teor não coincidir com o do acórdão”.

Na sequência, verifi ca-se que o Ministro Felix Fischer acompanhou o 

relator, assim como o Ministro Jorge Mussi, que ponderou se não seria o caso 

de se fi xar o regime aberto. Então, o relator afi rmou que retifi caria seu voto para 

assegurar o cumprimento da pena em regime aberto. Os Ministros Reynaldo 

Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram de acordo com o relator.

Nesse contexto, resta evidente que o reclamante foi benefi ciado com a 

redução de ambas as penas-base relativas ao crime tipifi cado no art. 89 da Lei 

n. 8.666/1993, tanto pela aquisição de próteses dentárias, armações oculares e 

lentes sem licitação, quanto pela contratação irregular da Unimed Caicó.

Assim, impõe-se seja determinado ao juízo de origem que proceda à 

adequação da pena relativa à condenação pela contratação da Unimed sem 

licitação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar ao Juízo da 9ª 

Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que reduza a pena 

do reclamante relativa à contratação sem licitação da Unimed, nos termos do 

efetivamente decidido no RHC 62.885/PE.

Encaminhe-se cópia das notas taquigráficas do mencionado recurso 

ordinário ao juízo de origem.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 64.086-DF (2015/0234797-0)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Relator para o acórdão: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Recorrente: Krishnamon Alves dos Passos
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Advogado: Defensoria Pública do Distrito Federal

Recorrido: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

EMENTA

Recurso em habeas corpus. Homicídio tentado. Réu foragido. 

Produção antecipada de provas. Testemunhas policiais. Art. 366 do 

CPP. Súmula 455 do STJ. Temperamento. Risco de perecimento da 

prova. Tempo e memória. Jurisdição penal e verdade. Afetação da 

matéria à Terceira Seção do STJ. Recurso não provido.

1. Desconhecido o paradeiro do acusado após a sua citação 

por edital, pode o Juiz, fundamentadamente, determinar a produção 

antecipada das provas consideradas urgentes, visando a justamente 

resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, comprometida com 

a busca da verdade, diante da possibilidade de perecimento da prova 

em razão do decurso do tempo.

2. Se, por um lado, a jurisdição penal tem o dever de evitar que 

o acusado seja processado e julgado à revelia, não pode, a seu turno, 

ter seus resultados comprometidos pelo tardio depoimento de pessoas 

que, pela natureza de seu ofício, testemunham diariamente a prática 

de crimes, cujo registro mnemônico se perde com a sucessão de fatos 

similares e o decurso do tempo. O processo penal permite ao Estado 

exercitar seu jus puniendi de modo civilizado e efi caz, devendo as regras 

pertinentes ser lidas e interpretadas sob dúplice vertente – proteção do 

acusado e proteção da sociedade – sob pena de desequilibrarem-se os 

legítimos interesses e direitos envolvidos na persecução penal. É dizer, 

repudia-se tanto a excessiva intervenção estatal na esfera de liberdade 

individual (proibição de excesso), quanto a defi ciente proteção estatal 

de que são titulares todos os integrantes do corpo social (proibição de 

proteção penal defi ciente).

3. A Lei n. 9.271/1996 – cujo objetivo maior foi o de corrigir 

a distorção, até então existente em nosso sistema punitivo, de 

permitir o julgamento à revelia de pessoas não localizadas para 

serem pessoalmente citadas sobre a existência do processo penal – 

buscou, todavia, evitar que a nova sistemática introduzida em nosso 

ordenamento engendrasse a total inefi cácia do futuro provimento 
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jurisdicional. Para tanto, previu três alternativas a acompanhar a 

norma principal (suspensão do processo, objeto do art. 366 do CPP), 

a saber: a) a suspensão do prazo prescricional; b) a produção de provas 

urgentes e c) a decretação da prisão preventiva do réu. A oportuna 

produção da prova urgente decorreu, portanto, do propósito legislativo 

de não tornar inútil a atividade jurisdicional a ser desenvolvida após 

o eventual comparecimento do réu não localizado, sob a perspectiva, 

de difícil refutação, de que a imprevisível duração da suspensão do 

processo prejudique o encontro da verdade, em face da difi culdade 

de se reunirem provas idôneas a lastrear a narrativa constante da peça 

acusatória, ou mesmo a versão que venha a ser apresentada pelo réu.

4. Estudos recentes de Psicologia demonstram a ocorrência 

frequente do fenômeno psíquico denominado “falsa memória”, em 

razão do qual a pessoa verdadeiramente acredita que viveu determinado 

fato, frequentemente distorcido, porém, por interpretações subjetivas, 

convergência de outras memórias e por sugestões externas, de sorte a 

interferirem no processo de resgate dos fatos testemunhados.

5. Assim, desde que explicitadas as razões concretas da iniciativa 

judicial, é justifi cável a antecipação da colheita da prova testemunhal 

com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal, de maneira 

a não se perderem detalhes relevantes ao deslinde da causa e a não 

comprometer um dos objetivos da persecução penal, qual seja, a 

busca da verdade, atividade que, conquanto não tenha a pretensão de 

alcançar a plenitude da compreensão sobre o que ocorreu no passado, 

deve ser voltada, teleologicamente, à reconstrução dos fatos em caráter 

aproximativo.

6. Este Superior Tribunal firmou o entendimento segundo 

o qual o simples argumento de que as testemunhas poderiam 

esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza a 

produção antecipada de provas, sendo indispensável fundamentá-la 

concretamente, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal. 

É que, muito embora tal esquecimento seja passível de concretização, 

não poderia ser utilizado como mera conjectura, desvinculado de 

elementos objetivamente deduzidos. Razão de ser da Súmula 455, do 

STJ e necessidade de seu temperamento na hipótese retratada nos 

autos.
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7. A fundamentação da decisão que determina a produção 

antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de 

que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, 

pela natureza de sua atuação profi ssional, marcada pelo contato diário 

com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, 

devem ser ouvidas com a possível urgência.

8. No caso sob análise, o Juízo singular, ao antecipar a oitiva 

das testemunhas arroladas pela acusação, salientou que, por ser a 

testemunha policial, sua oitiva deve realizar-se com urgência, pois 

“... o atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente 

da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o 

ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma 

acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que 

ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sem que isso confi gure 

violação à garantia da ampla defesa do acusado...”.

9. A realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à 

defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor 

nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do 

processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas 

que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se 

indispensável, da prova produzida antecipadamente.

10. Recurso em Habeas Corpus, afetado à Terceira Seção, 

desprovido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Terceira Seção, retomado o julgamento, após o voto-

vista do Sr. Ministro Jorge Mussi (declarou-se apto a votar), acompanhando 

a divergência, negando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por 

maioria, negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz, que lavrará o acórdão. Vencidos os 

Srs. Ministros Nefi  Cordeiro (Relator), Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan 

Paciornik e Maria Th ereza de Assis Moura, que davam provimento ao recurso 

ordinário em habeas corpus. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Antônio Saldanha 
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Palheiro, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Rogério 

Schietti Cruz (Relator para acórdão). Vencidos os Srs. Ministros Nefi  Cordeiro 

(Relator), Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Maria Th ereza de 

Assis Moura. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

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

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 9.12.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de recurso ordinário interposto 

por Krishnamon Alves dos Passos em face de acórdão da 2ª Turma Criminal 

do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, nos autos do 

Habeas Corpus n. 2015002016889-0, denegou a ordem.

Consta dos autos que o Paciente foi denunciado pela suposta prática 

do delito do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Não tendo 

sido localizado nos endereços conhecidos, o Réu foi citado por edital e não 

compareceu em juízo e nem constituiu advogado. O Juízo de primeiro grau 

decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional, deferindo a produção 

antecipada de provas.

Irresignada, a Defensoria Pública impetrou habeas corpus perante o Tribunal 

a quo que, por sua vez, denegou a ordem (fl s. 198/207).

No presente writ, alega a Impetrante, em síntese, ausência de 

fundamentação concreta para a produção antecipada de provas, em ofensa ao 

enunciado da Súmula 455/STJ. Destaca a tentativa do acórdão recorrido de 

suprir a fundamentação defi ciente daquele decisum, atendo-se apenas à hipótese 

abstrata do precedente do STJ, sem mencionar qualquer elemento concreto dos autos 

(fl . 220).

Requer seja dado provimento ao presente recurso ordinário, para reforma o 

acórdão vergastado.

O Ministério Público Federal ofertou parecer, às fls. 246/249, pelo 

desprovimento do recurso ordinário.

É o relatório.
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VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): Na hipótese, pretende o impetrante 

a declaração de nulidade da decisão que determinou a produção antecipada de 

provas.

Referida decisão, proferida pelo Juízo de 1ª instância, fundou-se nos 

seguintes aspectos (fl . 156):

Decreto a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional na forma 

do art. 366 do CPP.

Muito embora o STJ tenha editado o Enunciado 455 da sua respectiva 

Súmula, restringindo as hipóteses de antecipação da prova, não há se negar 

existir entendimento pacífi co de que se a testemunha for policial, o juiz poderá 

autorizar que ela seja ouvida de forma antecipada, sendo isso considerado prova 

urgente. Segundo tal posição, o atuar constante no combate à criminalidade 

expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações confl ituosas com o 

ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam 

se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela 

própria similitude dos fatos, sem que isso confi gure violação à garantia da ampla 

defesa do acusado, caso a defesa técnica repute necessária a repetição do seu 

depoimento por ocasião da retomada do curso da ação penal (STJ. 5ª Turma. RHC 

51.232-DF, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 2.10.2014 - Info 549).

Ante o exposto, determino a realização da antecipação de prova, mediante 

designação de data para audiência de instrução e julgamento, quando será 

procedida à oitiva das testemunhas (...).

Nomeio a Defensoria Pública para patrocínio do interesse do acusado.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim fundamentou 

a denegação do writ na origem (fl s. 198/207):

Processual Penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualifi cado. Produção 

antecipada de provas. Possibilidade de perecimento da prova testemunhal. 

Testemunhas policiais. Fundamentação concreta e idônea. Ordem denegada.

1. Demonstrada a possibilidade concreta de perecimento da prova, sobretudo 

por serem as testemunhas policiais, cuja própria atividade contribui para 

o esquecimento de fatos e das circunstâncias da infração penal, é cabível a 

produção antecipada de provas, uma vez que determinada com fundamentação 

concreta e idônea.

2. Há há que se falar em cerceamento de defesa, haja vista a possibilidade de 

reinquirição das testemunhas, bem como a realização de outras diligências que 
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entenda necessárias, em caso, de comparecimento em juízo do paciente, em 

obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Ordem denegada.

Sabe-se que o art. 366 do Código de Processo Penal autoriza a produção 

antecipada de provas consideradas urgentes, nos casos em que suspenso o 

processo, quando, após a citação por edital, o acusado não comparecer nem 

constituir advogado.

Ao examinar o tema, a em. Ministra Laurita Vaz, nos autos do HC 

141.808, ressaltou que o Juízo sentenciante deve conduzir o processo em busca da 

verdade real, e para salvaguardar tal obrigação é que medidas cautelares, como a 

antecipação da produção de provas, constitui-se importante instrumento para a 

concretização desse objetivo. Assinalou, no entanto, que a produção antecipada 

de provas está adstrita àquelas hipóteses consideradas de natureza urgente pelo 

Magistrado, consoante sua prudente avaliação, no caso concreto, embora não se 

preste como fundamentação para sua justifi cativa apenas a mera referência ao 

artigo de lei que a prevê; (...) (HC 141.808/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, DJe 21.2.2011).

No caso concreto, consta dos autos que a denúncia foi recebida em 

30.1.2015 (fl . 136) e a citação pela via editalícia (efetivada em 18.3.2015 - fl . 

152) decorreu da impossibilidade de citação pessoal do réu, por se encontrar 

em lugar incerto e não sabido. Denota-se da leitura dos trechos supratranscritos 

que a decisão que determinou a providência acautelatória, datada de 29.4.2015, 

fundou-se no decurso do tempo, em razão da condição de policial militar dos 

depoentes, os quais realizam diligências diárias.

Como se vê, o aresto impugnado encontra-se em dissonância com a 

Súmula 455 do STJ, segundo a qual a decisão que determina a produção antecipada 

de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a 

justifi cando unicamente o mero decurso do tempo.

Isso porque, consoante mencionado, para que se admita a produção 

antecipada de provas, nos termos do art. 366 do CPP, exige-se a demonstração, 

com fundamento em dados concretos, da necessidade da medida excepcional, não sendo 

bastante a mera alegação abstrata de urgência e de decurso do tempo.

No caso, como bem se vê, é de se reconhecer a nulidade, porquanto 

imprescindível a fundamentação da decisão judicial, nos termos do art. 93, IX, 

da Constituição Federal:
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Processual Penal. Recurso ordinário em mandado de segurança. Produção 

antecipada de provas. Art. 366 do CPP. Oitiva de testemunhas. Urgência não 

demonstrada.

1. A doutrina e a jurisprudência admitem, excepcionalmente, o uso do 

Mandado de Segurança contra ato judicial, quando o mesmo é teratológico, 

manifestamente ilegal ou abusivo.

2. Segundo a jurisprudência consolidada nesta Corte, nos termos do que 

dispõe o art. 366 do CPP, poderá o magistrado determinar a produção antecipada 

de provas consideradas urgentes.

3. A simples afi rmação de que as testemunhas, por se tratarem de policiais civis, 

poderão se esquecer dos fatos, ser transferidos de comarca, ou até mesmo morrer em 

serviço, não justifi ca a produção antecipada de prova.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança improvido.

(RMS 20.641/PR, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9.6.2015, 

DJe 30.6.2015).

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Denunciação caluniosa. 

Réu não localizado. Suspensão do processo e do lapso prescricional. Produção 

antecipada de prova oral. Mero decurso do tempo. Justificativa insuficiente. 

Demonstração concreta da necessidade. Imprescindibilidade. Súmula 455/STJ. 

Recurso provido.

1. Nos termos do entendimento pacífi co desta Corte, cristalizado no Verbete 

Sumular n. 455, a produção antecipada de provas, com base no art. 366 do 

Código de Processo Penal, deve ser concretamente fundamentada, não bastando 

a mera alegação de que o decurso do tempo poderá levar as testemunhas ao 

esquecimento.

2. In casu, existe manifesta ilegalidade pois, datado o fato de 13.12.2012, foi a 

providência cautelar determinada em 16.4.2015, sem qualquer motivação a ensejar 

a medida excepcional.

3. Recurso provido a fi m de anular a colheita de prova antecipada, com o 

desentranhamento desses elementos probatórios dos autos, caso porventura já 

colhidos.

(RHC 63.674/RN, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado 

do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 3.11.2015, DJe 30.11.2015).

Recurso ordinário. Mandado de segurança. Processual Penal. Suspensão 

do processo. Art. 366 do CPP. Pedido de produção antecipada de provas. 

Indeferimento. Caráter de urgência não demonstrado.

1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas hipóteses 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo a quo, consoante sua prudente 
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avaliação, no caso concreto. In casu, não há justifi cativa idônea para a aplicação 

da medida.

2. Cabe ressaltar que não serve como justifi cativa do pedido a alusão abstrata 

e especulativa de que as testemunhas podem se esquecer dos fatos ou mudar de 

endereço ou até vir a falecer durante o tempo em que perdurar a suspensão do 

processo. Não passa, no caso, de mera suposição, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança improvido. (RMS 30.965/

SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8.4.2014, DJe 

25.4.2014).

É que justifi cativa de diferenciação no caso de testemunha que atue como 

policial não destoa da inadmitida regra geral da impossibilidade de antecipar 

prova oral por presunção de esquecimento pelo tempo, expressada pela Súmula 

455 do STJ. Fator concreto necessitaria ser arguido, como o tempo de anos 

efetivamente já decorrido, a transferência da testemunha para o exterior, sua 

condição de saúde gravemente abalada, enfi m, fatores diversos do esquecimento 

antecipadamente presumido.

Assim, ausente justifi cativa concreta, é de ser reconhecida como ilegal a 

antecipação realizada da prova oral.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso ordinário para anular a 

decisão que determinou a produção antecipada de provas.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Krishnamon Alves dos Passos estaria 

sofrendo coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no HC n. 

2015002016889-0.

Depreende-se dos autos que o recorrente – denunciado como incurso no 

art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal – foi citado por edital, não 

havendo comparecido em juízo, tampouco constituído advogado.

Consta, ainda, que o Juízo de primeiro grau decretou a suspensão do 

processo e do prazo prescricional, deferindo a produção antecipada de provas.

Irresignada, a Defensoria Pública impetrou o habeas corpus originário, 

ocasião em que o Tribunal local denegou a ordem.
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Nesta impugnação – submetida ao crivo da Terceira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça com o propósito de uniformizar entendimentos divergentes 

das duas turmas que a integram – alega a Defensoria Pública, em suma, a 

ausência de fundamento concreto para a produção antecipada de provas, 

incidindo a Súmula n. 455 do STJ, bem como o fato de a Corte local ter 

suplementado a fundamentação defi ciente do decisum de primeira instância, no 

âmbito de ação exclusiva para a tutela da liberdade.

A defesa requer o provimento do recurso, para reformar o acórdão exarado 

pelo Tribunal de origem.

Os autos foram enviados ao Ministério Público Federal, que ofi ciou pelo 

não provimento do recurso (fl s. 246-249).

O relator, Ministro Nefi  Cordeiro, deu provimento ao recurso para anular 

a decisão que determinou a produção antecipada de provas, sob o argumento 

de que a “justifi cativa de diferenciação no caso de testemunha que atue como 

policial não destoa da inadmitida regra geral da impossibilidade de antecipar 

prova oral por presunção de esquecimento pelo tempo, expressada pela Súmula 

455 do STJ”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia.

Passo ao exame do recurso.

I. Contextualização

A Juíza de 1ª instância determinou a antecipação da produção de provas 

sob os seguintes fundamentos:

[...]

Decreto a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional na forma 

do art. 366 do CPP.

Muito embora o STJ tenha editado o Enunciado 455 da sua respectiva 

Súmula, restringindo as hipóteses de antecipação da prova, não há se negar 

existir entendimento pacífico de que se a testemunha for policial, o juiz poderá 

autorizar que ela seja ouvida de forma antecipada, sendo isso considerado prova 

urgente. Segundo tal posição, o atuar constante no combate à criminalidade expõe o 

agente da segurança pública a inúmeras situações confl ituosas com o ordenamento 

jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua 

memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, 

sem que isso confi gure violação à garantia da ampla defesa do acusado, caso a 

defesa técnica repute necessária a repetição do seu depoimento por ocasião da 
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retomada do curso da ação penal (STJ. 5ª Turma. RHC 51.232-DF, Rel. Min. Jorge 

Mussi, julgado em 2.10.2014 - Info 549).

Ante o exposto, determino a realização da antecipação de prova, mediante 

designação de data para audiência de instrução e julgamento, quando será 

procedida à oitiva das testemunhas [...].

Nomeio a Defensoria Pública para patrocínio do interesse do acusado.

Expeçam-se as diligências necessárias.

Intimem-se e requisitem-se.

Sobradinho/DF, 29 de abril de 2015.

Ana Letícia Martins Santini

Juíza de Direito. (fl . 156)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fundamentou a 

denegação do habeas corpus originário da seguinte forma:

[...]

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado porque no dia 02 de 

dezembro de 2014, por volta de 20h, nas proximidades da Caixa D´água da Caesb, 

Fercal, Sobradinho/DF, teria desferido disparos de arma de fogo contra Gleyson 

Gomes Mascarenhas e Gabriel Marino Meirelles, com intuito de ceifar-lhes a vida, 

não obtendo êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

[...]

Quanto à produção antecipada de provas, conforme informações prestadas 

pelo magistrado a quo, a denúncia foi recebida em 30.1.2015. Na mesma data, 

foi decretada a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e 

segurança da aplicação da lei penal, não tendo sido a ordem cumprida, porquanto 

o acusado encontra-se em local incerto e não sabido.

Citado por edital, o paciente não atendeu ao chamamento jurisdicional. Diante 

disso, por decisão de 29.4.2015, o processo e o curso do prazo prescricional 

foram suspensos, e determinada a produção antecipada de provas, nos seguintes 

termos:

[...]

Conforme preceitua a Súmula 455 do STJ, “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente 

fundamentada, não a justifi cando o mero decurso do tempo.”

O que não se pode admitir é a produção antecipada da prova sem a necessária 

fundamentação justifi cando a urgência da medida, requisito estabelecido no 

artigo 366 do CPP.
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Na hipótese, a decisão vergastada está devidamente fundamentada, com 

argumentos, a meu ver, bastante convincentes, conforme acima transcrito.

Conquanto também lastreada no decurso do tempo, a magistrada justifi cou a 

urgência da prova com base em elementos concretos, haja vista serem as testemunhas 

agentes de polícia, cuja própria atividade contribui para o esquecimento de fatos 

e das circunstâncias da infração penal, havendo, portanto, possibilidade real de 

perecimento da prova.

Neste contexto, insta consignar ser inquestionável que o decurso do tempo 

prejudica a eficácia da produção de prova testemunhal, haja vista os efeitos 

danosos do tempo na memória das pessoas, ainda mais como no caso em questão 

em que o fato ocorreu há quase 08 (oito) meses – 2.12.2014, e as testemunhas 

são policiais, e, responsáveis por inúmeras investigações criminais específicas, 

relacionadas com homicídio, podendo, portanto, não se recordarem de detalhes 

importantes com o decorrer do tempo.

Não se trata de mera presunção do que pode ocorrer com as testemunhas, 

mas constatação irrefutável.

Na linha do precedente do STJ, citado pela MM. Juíza prolatora da decisão, 

colaciono os seguintes, deste E. Tribunal de Justiça:

[...]

Ademais, certo é que o acusado já registra contra si uma condenação por 

homicídio qualifi cado (fl . 156) e está respondendo a outras ações penais por 

roubos circunstanciados (fl s. 155 e 158), encontrando-se uma delas, inclusive, 

suspensa, com base no artigo 366 do Código de Processo Penal (fl . 158).

Não bastasse, possui dois mandados de prisão preventiva em aberto, conforme 

noticia a ocorrência policial de fl s. 29/32.

Tais circunstâncias denotam descaso com a justiça e a intenção de não comparecer 

para se submeter à instrução do processo, que não pode fi car eternamente sobrestada 

aguardando que o réu decida o momento próprio para tanto, certamente após o 

decurso de longo tempo, quando a prova se esvair.

Ressalta-se, ainda, que comparecendo para responder pela imputação a ele 

atribuída, o acusado poderá requerer a novas diligências, não havendo que se 

falar, portanto, de ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório como aduz 

a defesa.

Sendo assim, não vislumbrando qualquer constrangimento ilegal, denego a 

ordem.

É como voto. (fl s. 203-206)

II. Inexistência de constrangimento ilegal

Dos trechos anteriormente transcritos, não constato o apontado 

constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o recorrente.
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Consoante o disposto no art. 366 do Código de Processo Penal, “Se o 

acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, fi carão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar 

a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar 

prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”.

Do dispositivo anteriormente mencionado, pode-se concluir que, na 

hipótese de ser desconhecido o paradeiro do acusado após a sua citação por 

edital, fi ca o Juiz autorizado a determinar a produção antecipada das provas 

consideradas urgentes, visando justamente resguardar a efetividade da prestação 

jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do 

decurso do prazo que o processo permanecerá suspenso.

Se, de um lado, pondera-se que a produção antecipada de provas poderia 

pode representar prejuízo à ampla defesa, visto que não oportunizaria ao 

acusado o exercício da autodefesa, não se desconhece que, cuidando-se de prova 

testemunhal, evidencia-se certa urgência em sua colheita, haja vista o possível 

esquecimento dos fatos pelos depoentes durante o período em que o processo 

permanece, por força da norma referida, sobrestado.

II.I. A memória humana e o esquecimento

É induvidoso que a memória humana é suscetível de falhas com o decurso 

do tempo, não se podendo, pois, esperar que as testemunhas que irão depor 

sobre os fatos objeto da imputação conservem em sua mente os detalhes sobre 

aquilo que eventualmente sabem, enquanto o acusado permanece alheio à 

persecução penal defl agrada em seu desfavor.

Conforme observam Aury Lopes Jr. e Cristina Carla Di Gesu, “o delito, 

sem dúvida, gera uma emoção para aquele que o testemunha ou que dele é 

vítima. Contudo, pelo que se pode observar, a tendência da mente humana 

é guardar apenas a emoção do acontecimento, deixando no esquecimento 

justamente o que seria mais importante a ser relatado no processo, ou seja, a 

memória cognitiva, provida de detalhes técnicos e despida de contaminação 

(emoção, subjetivismo ou juízo de valor)” (Prova Penal e Falsas Memórias: Em 

Busca da Redução de Danos. In: Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais, n. 175, jun/2007, p. 14).

A psicologia diferencia a falsa memória da mentira, visto que, na primeira, 

a pessoa verdadeiramente acredita que viveu aquele fato, enquanto que, no 

segundo caso, há consciência de que a narrativa não aconteceu (PAYNE, D. G., 
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ELIE C. J., BLACKWELL, J. M., & NEUSCHATZ, J.. Memory illusions: 

recalling, recognizing and recollecting events that never occurred. Journal of 

Memory and Language, 35, 1996, 261-285).

Nesse ramo do conhecimento, a memória é conceituada como “o meio 

pelo qual uma pessoa recorre às suas experiências passadas a fim de usar 

essas informações no presente; refer[indo]-se a um processo de mecanismos 

dinâmicos associados à retenção e recuperação da informação” (STERNBERG, 

R. J.. Psicologia cognitiva. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000, p. 204).

Todavia, esse mecanismo não é isento de erros, visto que mesmo um fato 

lembrado pode ser distorcido. É o que a ciência denomina de “falsas memórias”, 

defi nidas como lembranças de eventos não ocorridos, de situações não presenciadas, 

de lugares jamais vistos ou de lembranças distorcidas (ROEDIGER, H. L. III., & 

MCDERMOTT, K. B.. Distortions of memory. In E. Tulving, & F. I. M. Craik, 

Th e Oxford Handbook of Memory, Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 

149-162 e STEIN, L. M., & PERGHER, G. K.. Criando falsas memórias em 

adultos por meio de palavras associadas. Psicologia: Refl exão e Crítica, 14, 2001, 

353-366). Ou, ainda, conceituadas como lembranças para além da experiência 

direta, na qual se inserem interpretações ou inferências, que podem, inclusive, 

refutar a própria experiência (REYNA, V. F., & LLOYD, F.. F. Th eories of false 

memory in children and adults. Learning and Individual Diff erences, 9, 1997, 

95-123).

Essas memórias podem até mesmo, consoante já provado em estudos 

empíricos, decorrer da convergência de lembranças verdadeiras e de sugestões vindas 

de outras pessoas, tornando a pessoa suscetível a esquecer a fonte da informação, 

bem como a não perceber a origem da informação sugestionada quando se 

é interrogado de maneira evocativa (LOFTUS, E. F.. Memory malleability: 

Constructivist and fuzzy-trace explanations. Learning and Individual Diff erences, 

7, 2005, 133-137). Aliás, não é porque o registro das memórias é expresso com 

confi ança, detalhe e emoção, que necessariamente o evento tenha ocorrido tal como 

narrado (LOFTUS, E. F.. Make believe memories. American Psychologist, 277, 

2003, 867-873).

Loftus e Palmer, ao estudarem a recordação de testemunhas oculares, 

observaram o “Efeito da Falsa Informação” (Misinformation Eff ects), no qual, 

imediatamente depois do evento, é apresentada uma informação coerente – mas 

falsa – para, em seguida, testar a memória. Verifi caram que os participantes 

do estudo apresentaram um aumento nos índices de reconhecimento falso e 
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uma diminuição nos de verdadeiro (LOFTUS, E. F.. Creating false memories. 

Scientifi c American, 1997, 70-75). Portanto, as falsas memórias tanto podem 

se originar espontaneamente como podem ser implantadas. As espontâneas 

são criadas internamente no indivíduo como resultado do processo normal 

de compreensão do evento, enquanto as sugestionadas dizem respeito 

às lembranças resultantes de um estímulo externo, intencional ou não, cujo 

conteúdo não pertence ao evento vivido, embora seja coerente com o fato. 

Fato é que há inúmeros estudos demonstrando que a memória pode, ao longo do 

tempo, se fragmentar e por fi m, se tornar inacessível quando comparada à essência 

do evento. Ao mesmo tempo, as falsas memórias podem ser mais resistentes do que as 

verdadeiras, com relatos mais vívidos em testes de recordação (REYNA, V. F., & 

LLOYD, F.. F. Th eories of false memory in children and adults. Learning and 

Individual Diff erences, 9, 1997, 95-123).

Desse modo, é natural sustentar que “as contaminações a que está sujeita 

a prova penal podem ser minimizadas através da colheita da prova em um 

prazo razoável, objetivando-se suavizar a infl uência do tempo (esquecimento) 

na memória”, bem como “a gravação das entrevistas realizadas na fase pré-

processual, [...], [o que] permite ao juiz o acesso a um completo registro 

eletrônico da entrevista” (LOPES JR, Aury; DI GESU, Cristina Carla. Prova 

penal e falsas memórias: em busca da redução de danos. Boletim IBCCRIM, São 

Paulo, ano 15, n. 175, p. 14-16, jun. 2007).

Nesse mesmo sentido, Nereu José Giacomolli e Cristina Carla Di Gesu 

enfatizam o fato de o transcurso do tempo ser fundamental para o esquecimento, 

sobretudo pela forma de retenção da memória, a qual não permite “que se busque 

em uma ‘gaveta’ do cérebro a recordação tal e qual ela foi apreendida”, bem como 

pelo fato de a memória conservar “tão-somente aquilo que é reconstruído”, 

motivo pelo qual defendem a necessidade de assegurar o menor intervalo de tempo 

entre o fato delituoso e as declarações das vítimas e das testemunhas, para que seja 

menor a possibilidade de haver esquecimento e de contaminação de influências 

externas, in verbis:

[...]

Com efeito, o transcurso do tempo é fundamental ao esquecimento, pois além de 

os detalhes dos acontecimentos desvanecerem-se no tempo, a forma de retenção da 

memória é bastante complexa, não permitindo que se busque em uma “gaveta” do 

cérebro a recordação tal e qual ela foi apreendida. E, a cada evocação da lembrança, 

esta acaba sendo modifi cada. A memória opera efetivamente a partir do presente, 

tal como o paradoxo apontado por Ost e confi rmado por Virilio, conservando-se na 
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memória tão-somente aquilo que é reconstruído, a velocidade e a instantaneidade 

dos acontecimentos, aliada ao decurso do tempo, não permitiriam a recordação, 

isto é, a fi xação dos fatos na memória. Por isso, a prova há de ser colhida em um 

prazo razoável.

[...] Destarte, diante da conflituosa relação entre tempo/memória e 

esquecimento, respondemos afirmativamente ao questionamento antes 

proposto, no sentido de a coleta da prova em um prazo razoável aumentar sua 

confiabilidade, ou, pelo menos, minimizar os danos em relação à falsificação da 

lembrança. Para isso, pensamos em uma equação simples: quanto menor o 

intervalo de tempo entre o fato delituoso e as declarações das vítimas e das 

testemunhas, menor será a possibilidade de haver esquecimento e menor a 

possibilidade de infl uências externas.

[...] (GIACOMOLLI, Nereu José e DI GESU, Cristina Carla. As falsas memórias 

na reconstrução dos fatos pelas testemunhas no processo penal. Anais do XVII 

Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília-DF, 20 a 22 de novembro 

de 2008. p. 4.346)

O problema da indução de falsas memórias é ainda maior, considerando-se 

que, no Brasil, os operadores jurídicos

adotam, para inquirir vítimas e testemunhas, a denominada “entrevista 

standart”, que se subdivide em duas etapas: narrativa e interrogativa. A fase 

narrativa caracteriza-se por perguntas abertas, tais como “o que aconteceu?”, 

restando minimizado o risco de indução da resposta por parte do entrevistador, 

em que pese não haja riqueza de detalhes. Na fase interrogativa, porém, há a 

formulação de perguntas abertas, fechadas e identifi cadoras, havendo, nessas duas 

últimas hipóteses, intensa probabilidade de contaminação da memória, haja vista 

que quanto mais se restringe a pergunta, maior a probabilidade de sugestão, e, 

portando, de indução da reposta.

(LOPES JR, Aury; DI GESU, Cristina Carla. Prova Penal e Falsas Memórias, p. 169-

171)

Essas limitações são consideradas tão sérias pelos psicólogos, que recentes 

estudos têm desenvolvido a denominada “entrevista cognitiva”: “um conjunto 

de estratégias para melhorar a recuperação de informações em situações de 

crime, baseando-a em cinco etapas fundamentadas em diversos estudos sobre a 

memória”:

na primeira etapa, busca-se a reinstalação do contexto de codifi cação, ou 

seja, o contexto no qual o episódio aconteceu; na segunda etapa, incentiva-se a 

testemunha a falar sobre tudo o que presenciou, independentemente do grau de 

certeza que tenha em relação a essa informação; na terceira, encoraja-se a pessoa 
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a fazer diversas evocações da lembrança; na quarta, solicita-se que a pessoa 

evoque a informação em ordens diferentes, partindo-se de um pressuposto de 

que tal variação ocorre igualmente no conjunto de informações a que se tem 

acesso, fazendo com que novas informações surjam; por fi m, o quinto passo 

consiste em pedir às pessoas que procurem relatar o episódio que presenciaram 

com base em outras perspectivas, como de uma outra testemunha que também 

estivesse no local (ALBUQUERQUE, Pedro Barbas de; SANTOS, Jorge Almeida. 

“Jura dizer a verdade?”: Traições e fi delidades dos processos mnésicos. Psicologia: 

teoria, investigação e prática, 1999, p. 257-266)

Aliás, Fisher e Geiselman defendem que a inquirição através da entrevista 

cognitiva deve ser realizada no momento mais próximo possível da ocorrência do fato 

para evitar o esquecimento (FISHER, R.P.; GEISELMAN, R.E.; MCCAULEY, 

M.R. Improving eyewitness testimony with the cognitive interview. In: D. 

ROSS, J.S. READ; M. TOGLIA (Eds.). Adult eyewitness testimony: current 

trends and developments. London: Cambridge University Press, 1994, p. 45-

269).

Portanto, diante do contexto apresentado, fi ca claro que o atual estágio 

de conhecimento científi co sobre a questão de fundo nos permite analisá-la com 

outro olhar, diferente do momento e dos dados considerados por ocasião da edição da 

Súmula n. 455 do STJ.

Com efeito, a partir das limitações da mente humana relatadas pelos 

inúmeros estudos transcritos, seria o caso de se interpretar a Súmula n. 455 do 

STJ cum grano salis, a fi m de se compreender pela idoneidade da fundamentação 

da produção antecipada de provas lastreada em circunstâncias que agravam as 

limitações normais da memória humana, como, por exemplo, o trabalho policial, 

em que a testemunha corre sério risco de confundir fatos em decorrência da 

sobreposição de eventos, que, de corriqueiros e cotidianos, tendem a perder 

sua importância no registro mnemônico dos agentes da segurança, sobretudo 

quando os fatos se assemelham, variando de um caso a outro por pequenos 

detalhes, como, por exemplo, a quantidade ou a natureza da droga apreendida 

em poder do acusado, em crimes de tráfi co de entorpecentes.

II.II. A compatibilidade da decisão que determina a produção antecipada de 
provas lastreada nas peculiaridades da atividade policial com a Súmula n. 455 do 
STJ

Assim, eventualmente se mostrará indispensável a antecipação da prova 

testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal – mormente 
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quando se constata que a data dos fatos narrados na denúncia já se distancia de 

forma proeminente –, de maneira a não se perderem detalhes relevantes para o 

deslinde da causa e não se comprometer um dos objetivos da persecução penal, 

qual seja, a busca da verdade, atividade que, muito embora não tenha a pretensão 

de alcançar a plenitude da compreensão sobre o que ocorreu no passado, deve 

ser voltada, teleologicamente, à reconstrução histórica dos fatos em caráter 

aproximativo.

Decerto que este Superior Tribunal fi rmou o entendimento segundo o qual 

o simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer detalhes dos 

fatos com o decurso do tempo não autorizaria, por si só, a produção antecipada 

de provas, sendo mister fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa à 

garantia do devido processo legal. É que, muito embora esse esquecimento 

seja passível de concretização, não poderia ser utilizado como mera conjectura, 

desvinculado de elementos objetivamente deduzidos.

Confira-se, a propósito, o disposto na Súmula n. 455 deste Superior 

Tribunal: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base 

no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justifi cando 

unicamente o mero decurso do tempo”.

Contudo, forçoso repetir que o enunciado na súmula anteriormente 

mencionada deve ser interpretado criteriosamente. Tenho que, na verdade, a 

prova testemunhal é, se comparada a outros meios de prova, mais urgente, de 

maneira que a tardança em coletá-la compromete, defi nitivamente, a prestação 

jurisdicional, com refl exos nos fi ns a que se destina a jurisdição penal.

Na espécie, verifico que o Juízo singular, ao determinar a produção 

antecipada da prova oral – oitiva das testemunhas arroladas pela acusação – 

salientou: “não há se negar existir entendimento pacífi co de que se a testemunha 

for policial, o juiz poderá autorizar que ela seja ouvida de forma antecipada, 

sendo isso considerado prova urgente. Segundo tal posição, o atuar constante no 

combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações 

confl ituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma 

acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou 

pela própria similitude dos fatos, sem que isso confi gure violação à garantia da 

ampla defesa do acusado, caso a defesa técnica repute necessária a repetição do 

seu depoimento por ocasião da retomada do curso da ação penal” (fl . 156).

A Corte local, por sua vez, sem suplementar a fundamentação monocrática, 

mas reforçando o que já dissera o órgão jurisdicional de primeiro grau, enfatizou 
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que “Conquanto também lastreada no decurso do tempo, a magistrada 

justifi cou a urgência da prova com base em elementos concretos, haja vista 

serem as testemunhas agentes de polícia, cuja própria atividade contribui para 

o esquecimento de fatos e das circunstâncias da infração penal, havendo, portanto, 

possibilidade real de perecimento da prova” (fl . 204).

Por tais razões, entendo que não deve ser anulada a decisão atacada, visto que 

a prova oral, pela sua própria natureza, perde em qualidade e em fi dedignidade a 

cada dia que tarda a sua produção em juízo.

Bem observa Heráclito Mossin:

[...] se, por um lado, a suspensão do processo tende a favorecer o réu ausente, 

não permitindo seu julgamento à revelia, de outro não poderá ser prejudicada 

a instrução do processo, quando houver a necessidade de produção de prova 

considerada urgente, que, não sendo coletada de imediato, não poderá sê-lo 

em outra oportunidade, uma vez que poderá desaparecer. Embora a norma 

processual penal tenha tendência para limitar a produção da prova às situações 

consideradas urgentes, a verdade é que se torna aconselhável a coleta dos 

elementos probatórios, quaisquer que sejam eles, uma vez que, fi cando suspenso 

o prazo prescricional, não se sabe quando o processo terá seu prosseguimento 

normal, fazendo presumir que toda a prova a ser colacionada na instrução 

criminal tem caráter imprescindível, pois pode desaparecer com o decurso do 

tempo. (In: Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 1998. 3. v. p. 89)

O processo penal não deve pender para nenhum dos lados envolvidos na 

lide, como se ele existisse unicamente para a proteção dos direitos do acusado ou, 

de outro lado, dos direitos da sociedade. Em verdade, o exercício da jurisdição 

penal reclama o equilíbrio entre, de um lado, os justos anseios da sociedade por 

um grau maior de efi ciência do sistema punitivo, com a diminuição do nível de 

morosidade dos processos e de impunidade dos autores de condutas criminosas 

e, de outro, a não menos cara aspiração de que a atividade repressora do Estado 

jamais se afaste das conquistas civilizatórias que qualifi cam e condicionam 

aquela atividade como formal e substancialmente legítima.

O processo penal permite ao Estado exercitar seu jus puniendi de modo 

civilizado e efi caz, devendo as regras pertinentes sempre ser lidas e interpretadas 

sob dúplice vertente – proteção do acusado e proteção da sociedade – sob pena 

de desequilibrarem-se os legítimos interesses e direitos envolvidos na persecução 

penal. É dizer, repudia-se tanto a excessiva intervenção estatal na esfera de 

liberdade individual (proibição de excesso), quanto a defi ciente proteção estatal 

de que são titulares todos os integrantes do corpo social (proibição de proteção 

penal defi ciente).
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Assim se posiciona Claus Roxin, ao asseverar que o direito penal serve 

simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o 

crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, 

mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo 

(In: Problemas fundamentais de direito penal. 2. ed. Lisboa: Vega, 1993. p. 76).

Daí o porquê – invocando o pensamento de Ingo Sarlet – de se propor 

uma perspecti va objetiva dos direitos fundamentais, que não somente legitima 

eventuais e necessárias restrições às liberdades públicas do indivíduo, em nome 

de um interesse comunitário prevalente, mas também a própria limitação 

do conteúdo e do alcance dos direitos fundamentais – preservando-se, 

evidentemente, o núcleo essencial de cada direito – que passam a ter, como 

contraponto, correspondentes deveres fundamentais (In: A efi cácia dos direitos 

fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 146).

No caso em exame, como em muitos outros, a não produção da prova 

equivaleria a praticamente condenar o processo – como meio de obter a verdade 

(processualmente válida) dos fatos – à inutilidade, haja vista ser inexorável 

o esquecimento dos fatos por parte das testemunhas (na espécie, agentes de 

polícia) ou mesmo o desaparecimento ou não localização delas com o passar dos 

anos (por mobilidade de endereço).

Releva destacar que a Lei n. 9.271/1996 – cujo objetivo maior foi o de 

corrigir a distorção, até então existente em nosso sistema punitivo, de permitir 

o julgamento à revelia de pessoas não localizadas para serem pessoalmente 

citadas sobre a existência do processo penal – buscou, todavia, evitar que a nova 

sistemática introduzida em nosso ordenamento engendrasse a total inefi cácia do 

provimento jurisdicional. Para tanto, previu três alternativas, uma cogente e duas 

facultativas, a acompanhar a norma principal (suspensão do processo), a saber: 

a) a suspensão do prazo prescricional; b) a produção de provas urgentes e c) a 

decretação da prisão preventiva do réu.

A oportuna produção da prova urgente decorreu, portanto, do propósito 

legislativo de não tornar inútil a atividade jurisdicional a ser desenvolvida após 

o eventual comparecimento do réu não localizado, sob a perspectiva, de difícil 

refutação, de que a imprevisível duração da suspensão do processo prejudique 

o encontro da verdade material, em face da difi culdade de se reunirem provas 

idôneas a lastrear a narrativa constante da peça acusatória, ou mesmo a versão 

que venha a ser apresentada pelo réu.

Também se mostra evidente que, após alguns anos passados desde os 

fatos que se apuram em um processo penal, é pouco provável que as eventuais 
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testemunhas do delito consigam, se ainda estiverem vivas ou se localizadas, 

recordar-se de detalhes já muito distantes no tempo. Logo, mesmo se preservadas 

a prova pericial ou a documental eventualmente já colhidas antes da suspensão 

do processo, serão insufi cientes, muitas das vezes, para fi rmar a convicção 

judicial acerca do fato objeto da ação penal.

Vale lembrar que, entre os objetivos perseguidos pelo legislador, com 

a edição da Lei n. 9.271/1996, destaca-se o compromisso com o “[...] 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional penal, proporcionando-lhe maior 

celeridade, racionalidade e efi cácia, o que também trará refl exos na redução da 

impunidade” (grifos próprios) (Mensagem do Poder Legislativo n. 1.269, de 

29.12.1994).

Aliás, em caso semelhante, em que as testemunhas arroladas na denúncia 

eram policiais militares (basicamente os responsáveis pela prisão do acusado), 

este Superior Tribunal asseverou que a própria atividade dessas testemunhas 

“contribui, por si só, para o esquecimento das circunstâncias que cercam a 

apuração da suposta autoria de cada infração penal. Isto se deve não só em 

razão das semelhanças que cercam essas infrações penais, como também pela 

frequência de sua ocorrência no cotidiano de nossa sociedade” (RHC n. 30.482/

DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 29.6.2012).

Confi ram-se, ainda, os seguintes precedentes da Quinta e da Sexta Turmas 

do STJ:

[...]

I - O decisum que determina a produção antecipada de provas com base no art. 

366 do CPP, deve ser concretamente fundamentado (Precedentes das Turmas e da 

3ª Seção).

II - A necessidade da medida encontra-se devidamente fundamentada no fato 

de que o decurso do tempo poderá infl uir na memória da única testemunha, policial 

militar, responsável pelo atendimento de inúmeras ocorrências policiais.

Writ denegado. (HC n. 59.537/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJ 27.11.2006)

[...]

1. Segundo entendimento desta Corte Superior de Justiça, o simples 

argumento de que as testemunhas possam esquecer detalhes dos fatos com o 

decurso do tempo não autoriza, por si só, a produção antecipada de provas, sendo 

indispensável fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa à garantia do 

devido processo legal. Inteligência da Súmula n. 455/STJ.
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2. A prova oral, pela sua própria natureza, perde em qualidade e em 

fidedignidade a cada dia que tarda a sua produção em juízo; ainda assim, o 

mero decurso do tempo, na dicção da Súmula, não justifica os depoimentos 

antecipados, salvo se, em interpretação razoável, houver particularidade no caso 

que explicite a necessidade de colher os testemunhos em caráter cautelar, de 

modo a não gerar prejuízos aos meios e aos fi ns a que se destinam o direito penal 

e o processual penal.

3. Na hipótese vertente, a não produção da prova equivaleria a praticamente 

condenar o processo - como meio de obter a verdade dos fatos - à inutilidade, 

haja vista ser inexorável o esquecimento dos fatos por parte das testemunhas 

arroladas, por serem policiais que se deparam com inúmeros casos similares ao 

longo de suas carreiras, circunstâncias que, naturalmente, difi culta a reconstrução 

precisa dos 4. A imprevisível duração da suspensão do processo prejudica o 

encontro da verdade material, em face da difi culdade de se reunirem provas 

idôneas a lastrear a narrativa constante da peça acusatória, ou mesmo a versão 

apresentada pelo réu.

5. Não há constrangimento ilegal quando verificado que o Juiz singular 

fundamentou, de maneira concreta, a produção antecipada da prova 

testemunhal no fato de todas as testemunhas serem policiais federais, “agentes 

que diariamente se deparam com situações semelhantes a dos autos, que estão 

envolvidos nos mais diversos tipos de investigação”.

6. A realização antecipada de provas não traz prejuízo para a defesa, visto 

que, além de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o réu 

compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que 

julgar necessárias para a tese defensiva, podendo, inclusive, conseguir a repetição 

da prova produzida antecipadamente.

7. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.

(RHC n. 30.592/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 1º.7.2014)

[...]

I - Consoante dispõe a Súmula n. 455/STJ, “A decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente 

fundamentada, não a justifi cando unicamente o mero decurso do tempo.” II - 

Na hipótese, contudo, as peculiaridades do caso, notadamente o decurso de 8 

(oito) anos da eventual prática do delito, e o fato de uma das testemunhas ser 

investigador de polícia, cujo ofício e rotina poderiam levar ao esquecimento 

dos fatos específicos do processo, justificaram a determinação da produção 

antecipada de provas, não havendo se falar em violação à Súmula n. 455/STJ.

Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 51.631/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., 

DJe 7.4.2015)

[...]
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1. A antecipação da produção de prova, com base no art. 366 do Código de 

Processo Penal, encontra-se, no caso em exame, concretamente fundamentada 

em razão do decurso do tempo aliado à condição e policial militar das 

testemunhas, circunstância fática relevante que autoriza a medida antecipatória e 

que não implica ofensa ao teor do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ.

2. Ademais, não há que se falar em prejuízo à defesa, na medida em que o 

ato será realizado na presença de defensor público e, caso o réu compareça ao 

processo, poderá pedir a repetição da oitiva de testemunhas ou quaisquer outras 

provas que julgar necessárias.

3. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 51.861/AL, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio 

Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 19.5.2016)

[...]

1. A antecipação da produção de prova, com base no art. 366 do Código de 

Processo Penal, encontra-se, no caso em exame, concretamente fundamentada 

em razão do decurso do tempo aliado à condição de policial militar de uma das 

testemunhas, circunstância fática relevante que autoriza a medida antecipatória e 

que não implica ofensa ao teor do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ.

2. Em relação às demais testemunhas, também há motivação concreta a 

justifi car a oitiva antecipada, uma vez que as instâncias ordinárias embasaram-

se na difi culdade de localização, por não possuírem vínculo com a vítima ou 

com o acusado, especialmente porque constam dos autos apenas os endereços 

profi ssionais e não residenciais.

3. De toda sorte, justifi cada a antecipação da oitiva da testemunha policial 

militar, as demais também poderão ser ouvidas antecipadamente em audiência 

una, em prestígio à unidade da prova na formação do convencimento do julgador, 

que melhor condição terá de avaliar a veracidade das informações prestadas, 

além de atender à inovação legislativa trazida pela Lei n. 11.719/2008 (art. 400, 

§ 2º, do Código de Processo Penal). Acrescente-se, ainda, que, em princípio, 

a concentração dos atos de coleta de prova em audiência una enseja maior 

celeridade no trâmite processual.

4. Outrossim, a oitiva antecipada de todas as testemunhas concretiza o 

princípio da identidade física do juiz, previsto no § 2º do art. 399 do Código de 

Processo Penal, introduzido pela aludida Lei n. 11.719/2008. Embora não seja 

absoluto, o referido princípio, ao estabelecer que o magistrado que presidiu 

a instrução criminal será o mesmo a proferir a sentença, objetiva conferir ao 

julgador maior juízo de certeza, o que se dá, notadamente, quando se trata de 

coleta de depoimentos testemunhais, como ocorre na espécie.

5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 346.603/DF, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 

Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 9.6.2016)
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De mais a mais, não se pode olvidar que a realização antecipada de provas 

não traz prejuízo para a defesa, visto que, além de o ato ser realizado na presença 

de defensor nomeado, o comparecimento eventual do réu – e a consequente 

retomada do curso processual – lhe permitirá requerer a produção das provas 

que julgar necessárias para sua defesa e, ante argumentos idôneos, poderá até 

mesmo lograr a repetição da prova produzida antecipadamente.

Isso signifi ca que a produção antecipada de provas urgentes, com propósito 

puramente conservativo e cautelar, não esgota a plena e efetiva realização do 

direito probatório do acusado, o que somente se verifi cará com a retomada a 

marcha processual, presente o acusado e seu defensor.

III. Dispositivo

À vista do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas 

Corpus impetrado em favor de Krishnamon Alves dos Passos, sob alegação, 

em breve síntese, de nulidade da decisão que deferiu antecipação de prova, 

consistente em oitiva de Policial Militar, após suspensão do feito com base no 

artigo 366 do Código de Processo Penal.

Sustentou a Defensoria Pública nulidade da decisão por fundamentação 

inidônea, com incidência da Súmula 455/STJ.

O em. Ministro Relator, Nefi  Cordeiro, deu provimento ao recurso para anular 

a decisão proferida, entendendo que a condição de policial é fundamento idôneo 

em decisão para fi ns de antecipação de prova, após citação editalícia e suspensão 

do feito, com fulcro no art. 366 do CPP.

Em voto antecipado, o em. Ministro Rogério Schietti Cruz inaugurou a 

divergência no julgamento, apresentando voto escrito com breve explanação 

sobre os autos, fundamentando sua decisão com estudos acerca da “memória 

humana e o esquecimento”, comentando a aplicação da Súmula 455/STJ com 

“as peculiaridades da atividade policial”, colacionando aos autos jurisprudência 

relevante sobre o tema, concluindo por negar provimento ao recurso em habeas 

corpus.

Para melhor decidir, pedi vista antecipada dos autos.
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O debate ocorrido no presente feito tem grande relevância, uma vez que, a 

decisão a ser proferida pela Terceira Seção tem por fi nalidade a consolidação de 

entendimento na seara penal no âmbito desta Corte, sendo o julgado um norte 

para demais processos, embora não possua efeitos vinculantes.

Na espécie, o em. Ministro Relator, Nef i Cordeiro, entendeu pela 

aplicabilidade do disposto na Súmula 455/STJ, para dar provimento ao recurso 

e declarar nula a decisão proferida em primeiro grau, a qual deferiu antecipação 

de prova após suspensão do feito com base no artigo 366 do Código de Processo 

Penal.

A fundamentação da decisão vergastada externou que é possível antecipar 

a oitiva de testemunha em razão da condição pessoal de Policial Militar, 

considerando prova urgente, bem como porque a atuação constante no combate 

da criminalidade pode acarretar perda a prova em razão do esquecimento.

Com a devida vênia ao em. Ministro Relator, entendo idônea a presente 

fundamentação para garantir a antecipação de provas nessas situações, de modo 

a garantir a efi cácia futura do processo penal, uma vez que a atividade rotineira 

prejudica a memória humana.

Para melhor ilustrar, traço um paralelo com a atividade do magistrado na 

presidência de júri com os jurados, comparando-os com o policiais militares e 

demais testemunhas no processo criminal.

O decorrer do tempo apaga da memória do Magistrado detalhes processuais de 

causas decididas, exatamente em razão de ser sua atividade rotineira, salvo algumas 

exceções bem delimitadas.

Por sua vez, o Jurado que compõe o conselho de sentença e aprecia uma única 

demanda, provavelmente, levará consigo que ocorrer durante instrução processual em 

plenário, com riqueza de detalhes, por não ser habituado a decidir processos.

Do mesmo modo, reitero, o Policial poderá esquecer de alguns detalhes de 

prisões efetuadas, com o decurso do tempo, por ser essa sua atividade habitual.

Noutro giro, a vítima ou terceiros que presenciam algum delito, possivelmente 

lembrarão por mais tempo dos fatos e seus detalhes, ainda que tentem esquecer.

Imperioso anotar que, admitir como idônea a presente fundamentação 

não pode ser interpretada de modo a retirar credibilidade de depoimentos de 

policiais após certo lapso ou que seja considerada verdade absoluta o depoimento 

da vítima ou terceiros, mas apenas se busca salvaguardar a verdade real em 

processos suspensos com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, que 

comumente permanecem paralisados por um longo período.
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Por fi m, destaca-se que a jurisprudência fi rmada nesta Corte Superior tem 

se fi rmado nesse sentido, senão vejamos:

Processo Penal. Habeas corpus substitutivo. Suspensão do processo com 

esteio no art. 366 do Código de Processo Penal. Produção antecipada de provas. 

Fundamentação concreta. Possibilidade. Writ não conhecido.

1. A antecipação da produção de prova, com base no art. 366 do Código de 

Processo Penal, encontra-se, no caso em exame, concretamente fundamentada 

em razão do decurso do tempo aliado à condição de policial militar de uma das 

testemunhas, circunstância fática relevante que autoriza a medida antecipatória e 

que não implica ofensa ao teor do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ.

[...]

5. Habeas corpus não conhecido (HC n. 346.603/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi  

Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 9.6.2016).

Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Tráfico de drogas. 

Produção antecipada de provas. Caráter de urgência demonstrado. Súmula n. 455 

deste Tribunal. Recurso desprovido.

1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas hipóteses 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação em cada caso concreto. Na hipótese em apreço, há justifi cativa 

idônea para a aplicação da medida, uma vez que “as testemunhas arroladas na 

denúncia são policiais militares e, como bem ponderou o il. sentenciante ‘há de 

frisar que as testemunhas são basicamente policiais responsáveis pela prisão, cuja 

própria atividade contribui, por si só, para o esquecimento das circunstâncias que 

cercam a apuração da suposta autoria de cada infração penal. Isto se deve não só 

em razão das semelhanças que cercam essas infrações penais, como também pela 

freqüência de sua ocorrência no cotidiano de nossa sociedade’”. Precedentes.

2. Recurso desprovido (RHC n. 30.482/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 

DJe de 29.6.2012).

Nesse sentido também foi decidido no RHC n. 51.861/AL, Sexta Turma, 

Rel. Min. Nefi  Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 

de 19.5.2016 e HC n. 59.537/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJ de 

27.11.2006, p. 296).

Ante o exposto, peço vênia ao em. Ministro Relator, para acompanhar a 

divergência, negando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

É o voto.
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VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Após leitura atenta dos 

votos dos ilustres Ministros Nefi  Cordeiro e Rogério Schietti Cruz, verifi co 

que o tema em debate realmente se revela de alta indagação, não sendo possível 

desconsiderar a existência de enunciado sumular editado por esta Corte, nem os 

inúmeros argumentos apresentados pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, cujo 

voto impressiona por sua grande preocupação com a jurisdição criminal.

Registro, num primeiro momento, que não faço apologia ao Enunciado 

n. 455 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual, inclusive, tenho por 

vezes afastado em situações excepcionais. De fato, o decurso de considerável 

tempo entre a data dos fatos e o momento em que deferida a colheita antecipada 

das provas revela perigo concreto de perecimento da prova, a justifi car, portanto, 

sua antecipação. Destaco que referido entendimento consta inclusive do item n. 

4 da ementa do voto do relator.

No caso dos autos, entretanto, questiona-se a legalidade da decisão que 

autorizou a prova antecipada em virtude da condição das testemunhas, que 

atuam na segurança pública como policiais. Nessa toada, observo que o objetivo 

da edição do Verbete Sumular n. 455 pelo Superior Tribunal de Justiça – o 

qual é anterior à minha chegada a esta Corte Superior – foi exatamente tolher 

a produção antecipada de prova com fundamentação genérica, ou seja, a servir 

para toda e qualquer situação.

Assim, ainda que as peculiaridades da atividade policial possam justifi car a 

produção antecipada da prova, entendo que deve ser devidamente motivado no 

caso específi co, e não de forma genérica. Portanto, não seria possível excepcionar 

de forma indiscriminada o entendimento sumulado desta Corte, em virtude da 

atividade desenvolvida pelas testemunhas ou por qualquer outra característica 

considerada de forma generalizada, sendo necessária a indicação do elemento 

fático concreto que autorize a medida.

Ademais, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas 

Corpus n. 130.038/DF, impetrado contra acórdão proferido pelo Ministro Nefi  

Cordeiro no Recurso em Habeas Corpus n. 48.073/DF, concedeu a ordem por 

considerar genérica a fundamentação que autoriza a produção antecipada de 

provas em virtude de as testemunhas serem policiais. A propósito, transcrevo 

a notícia do julgado, veiculada no informativo n. 806 do Supremo Tribunal 

Federal, nos seguintes termos:
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É incabível a produção antecipada de prova testemunhal (CPP, art. 366) 

fundamentada na simples possibilidade de esquecimento dos fatos, sendo 

necessária a demonstração do risco de perecimento da prova a ser produzida 

(CPP, art. 225). Essa a orientação da Segunda Turma ao conceder ordem de 

“habeas corpus” para reconhecer a nulidade de prova testemunhal produzida 

antecipadamente. Tal prova apresentava como justifi cativa que “as testemunhas 

são basicamente policiais responsáveis pela prisão, cuja própria atividade contribui, 

por si só, para o esquecimento das circunstâncias que cercam a apuração da 

suposta autoria de cada infração penal”. Em consequência, determinou-se 

o desentranhamento dos respectivos termos de depoimento dos autos. HC 

130.038/DF, Segunda Turma, rel. Min. Dias Toff oli, 3.11.2015. (HC-130.038).

Em outra oportunidade, também a colenda Primeira Turma do STF 

rechaçou a possibilidade de fl exibilização da diretriz contida no art. 225 da Lei 

Adjetiva Penal, sob a alegação genérica da condição de policial da testemunha. 

Reafi rmou-se que a colheita de indícios probantes sem o conhecimento e 

a possibilidade de se fazerem presentes ao ato o réu e o defensor por ele 

constituído implicaria violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

Acrescentou, na ocasião, o eminente Min. Luiz Fux que a produção 

antecipada da prova testemunhal teria sido determinada ante o efeito deletério que a 

passagem do tempo poderia exercer sobre a memória das testemunhas, fato genérico e 

inapto à aplicação do dispositivo excepcional em comento. Realçou que esse fundamento 

não se enquadraria nos casos de urgência previstos na lei, tampouco mediante a 

interpretação extensiva autorizada no art. 3º do CPP. Informativo - STF n. 652 - 

HC 108.064/RS, rel. Min. Dias Toff oli, 13.12.2011. (HC-108.064).

Quanto ao esquecimento de policiais, lembrou o Min. Luiz Fux que não 

se precisa sequer de muito tempo. Com dois meses, quando um juiz vem interrogar 

o policial, ele tem que ler, ali, o produtório para lembrar o que foi. E ponderou que: 

prova tida como urgente - e eu vou querer aprofundar - por exemplo, a testemunha 

está em estado terminal e ainda pode depor. Concluiu, assim, o Relator: o artigo 

225 dispõe exatamente sobre isso, em caso de velhice ou doença. (notas taquigráfi cas 

correspondentes).

Com efeito, a Suprema Corte tem entendido que toda a antecipação de 

prova realizada, nos termos do art. 366 do CPP, está adstrita à fundamentação 

da necessidade concreta desse ato. A conveniência quanto à realização da antecipação 

da prova limita-se às hipóteses previstas no art. 225 do mesmo Codex, dando-se, 

contudo, alguma discricionariedade ao magistrado para justifi cá-la, de modo a 

demonstrar, no caso concreto, a efetiva necessidade da antecipação e o perigo de dano 
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à instrução processual futura caso a prova não seja coligida de imediato (HC n. 

114.519/DF). Nesse diapasão, a simples condição de policial tem sido entendida 

como fórmula de estilo genérica, aplicável a todo e qualquer caso, sem indicar 

elementos fáticos concretos que possam autorizar a medida (HC n. 130.038-

DF).

Dessa forma, entendo não ser recomendável a releitura proposta pelo 

Ministro Rogério Schietti Cruz, razão pela qual acompanho o voto do Ministro 

Nefi  Cordeiro, para dar provimento ao recurso em habeas corpus.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Senhor Presidente, o ilustre Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, demonstra que a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal está no sentido do voto do Ministro Relator. Entretanto, 

impressionei-me com os argumentos do Ministro Rogerio Schietti Cruz que 

foram reavivados no voto-vista ao do Ministro Felix Fischer. Lembro-me do 

título do mais famoso quadro de Salvador Dalí, “A Persistência da Memória”, 

que mostra os relógios se derretendo. O tempo faz com que a memória se 

desfaça, se derreta, e, no caso dos policiais, eles trabalham constantemente com 

a investigação, com a apuração. Às vezes, um advogado nos procura no gabinete 

para tratar de um tema e diz: “Excelência, já estive aqui falando sobre esse caso.” 

E nós dizemos: “Qual é mesmo o caso?” Ao decidirmos milhares de processos, 

naturalmente embaralhamos as coisas na cabeça. Um advogado em começo de 

carreira, com quatro ou cinco causas, vai saber de cada uma detalhadamente. No 

início de nossa vida profi ssional, também nos lembrávamos de tudo. Uma pessoa 

que não mexe com a área jurídica e só tem um ou dois processos correndo na 

Justiça, certamente saberá deles nos mínimos detalhes.

Então, acho que a afi rmação pode merecer uma leitura não apenas no 

sentido de que as testemunhas em questão são policiais, mas porque elas lidam 

diuturnamente com repetições de fatos similares. Pode-se fazer uma leitura mais 

ampla. Por exemplo, se a questão é com um médico e ele continua clinicando, 

não se espera que ele vá talvez se lembrar daquele caso, que é igual a diversos 

que ele recebe todo dia, ou a um juiz que julga centenas ou milhares de casos.

Penso que a teleologia do art. 255 do Código de Processo Penal, que a 

súmula busca preservar, está direcionada a uma causa especial que não seja a 
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mera passagem do tempo, embora este seja o maior apagador de memórias, 

mas a outras circunstâncias nas quais o exercício repetido da mesma atividade 

profi ssional...

Por estar convencido de que a leitura que propôs o Ministro Rogerio 

Schietti Cruz é a mais adequada à realidade verdadeira do dia a dia dos processos 

criminais, com todas as vênias do Relator, e reconhecendo que o argumento 

trazido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca é muito importante no 

sentido de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está na linha 

do voto do Relator, considero que é mais realista a interpretação proposta pela 

divergência à qual me acosto.

Acompanho a divergência e nego provimento ao recurso ordinário em 

habeas corpus.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus 

cujo julgamento foi afetado a esta Terceira Seção pela egrégia Sexta Turma do 

Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia estabelecida nos autos reside em definir se o fato da 

testemunha se tratar de policial, que em razão da sua atividade de repressão aos 

atos delituosos está mais suscetível ao esquecimento dos fatos denunciados, é 

sufi ciente para que tal prova seja considerada urgente e se admita a sua produção 

antecipada, nas hipóteses em que é declarada a suspensão do processo nos 

termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

O móvel do presente debate é o entendimento fi rmado por esta Terceira 

Seção ao editar o Enunciado n. 455 da Súmula desta Corte da Cidadania com a 

seguinte redação:

A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 

366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justifi cando o mero 

decurso do tempo.

No seu voto, o eminente Relator, Ministro Nefi  Cordeiro, dá provimento ao 

recurso ordinário para anular a decisão que determinou a produção antecipada 

de provas, considerando que o fato da testemunha se tratar de policial, por si só, 

não se reveste da concretude exigida pelo enunciado sumular citado.
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Inaugurando a divergência, o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz 

nega provimento ao recurso em habeas corpus, fundamentando seu voto em 

substancial estudo da psicologia sobre a memória humana, concluindo que a 

decisão que defere a produção antecipada de provas pode ser fundamentada 

em circunstâncias que agravam as suas limitações normais, como acontece 

com o trabalho policial. Argumenta, ainda, que a antecipação de provas em 

tais situações, além de garantir a busca da verdade substancial - fi nalidade do 

processo penal -, não acarreta prejuízo ao acusado, que poderá, na retomada 

da marcha processual, requerer a produção das provas que entenda necessárias 

ao exercício do seu direito de defesa, inclusive, a repetição daquela produzida 

antecipadamente.

Retomado o julgamento após novo pedido de vista, o eminente Ministro 

Felix Fischer aderiu ao voto divergente, acompanhado pelos Ministros Ribeiro 

Dantas e Antonio Saldanha Palheiro. Aderiram ao voto do eminente Relator os 

Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Maria Th ereza de 

Assis Moura. Em razão do empate até então verifi cado na votação e tendo em 

vista a relevância do tema, pedi vista dos autos.

Com as devidas vênias aos fundamentos declinados pelo eminente 

Relator e aos demais agregados pelos eminentes colegas que acompanharam 

sua conclusão, me fi lio ao entendimento externado pela divergência, o qual, 

inclusive, venho sustentando em meus votos desde a edição do Enunciado n. 

455 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, é cediço que a memória humana é suscetível a falhas, razão 

pela qual, em determinadas ocasiões, se faz necessária a antecipação da prova 

testemunhal com arrimo no artigo 366 do Código de Processo Penal, seja em 

razão de uma condição peculiar do testigo, ou até mesmo quando verifi cado 

concretamente um relevante distanciamento dos fatos narrados na exordial, 

para que não se comprometa um dos objetivos da persecução penal, qual seja, a 

reconstituição da verdade.

Em tais hipóteses, caso a prova testemunhal não seja colhida por 

antecipação, detalhes relevantes ao deslinde da questão poderão ser perdidos 

com o decurso do tempo à causa da revelia do acusado, em detrimento do 

interesse da sociedade em apurar os fatos e submetê-los a julgamento.

Ademais, não se pode atribuir a uma testemunha o encargo de guardar 

em sua mente os detalhes dos fatos eventualmente presenciados, enquanto o 

acusado permanece alheio à persecução penal defl agrada em seu desfavor.
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Em verdade, “o esquecimento social é um dos grandes fatores por que 

muitos acusados são absolvidos, na medida em que o melhor testemunho é 

aquele colhido quando ainda o fato está bem vivo na memória da testemunha. E 

isso é tanto mais possível quanto mais perto da data do fato for o momento do 

testemunho.” (WELTER, Pedro Belmiro e SANTOS, Nilton Kasctin. Revista 

da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS. A urgência da prova 

testemunhal no art. 366 do CPP (Lei n. 9.271/96), ano XXV - 1998, março, 

n.72, p. 358).

Ao exemplifi car a situação acima exposta, os doutrinadores assinalam que:

(...) boa parte da prova testemunhal pode ser totalmente perdida se não 

produzida em curto espaço de tempo. Para tanto, colaciona alguns exemplos 

do quotidiano forense. Transcreva-se parte do arrazoado: “Por outro lado, a 

experiência forense demonstra que inúmeros depoimentos são perdidos em 

razão do decurso do tempo. Policiais militares e civis, por exemplo, que atendem 

a inúmeras ocorrências no dia-a-dia e que não raras as vezes são as únicas 

testemunhas, não podem deixar de ser ouvidas antecipadamente sob pena de 

despojar o processo do único elemento de prova possível. Em outras situações, 

detalhes ou percepções poderão ser esquecidas, retirando do depoimento a 

exatidão necessária para a prova do fato criminoso.” (p. 357)

Cita-se ainda julgado do Supremo Tribunal Federal, no qual se consignou 

que:

(...) a produção antecipada de provas afi gura-se necessária sempre que houver 

possibilidade de que o tempo possa afetar a aferição da verdade real. 4. Em crimes 

para cujo deslinde se revela imprescindível prova testemunhal, não se afi gura 

desarrazoada a decisão que a considera urgente para os fi ns do art. 366 do CPP. 5. 

Ordem de habeas corpus indeferida. (HC 82.157, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, 

Segunda Turma, julgado em 19.11.2002, DJ 19.12.2002 pp-00129 Ement vol-

02096-04 pp-00670)

Não obstante as considerações acerca da falibilidade da memória humana 

sejam aptas a justifi car a necessidade da produção antecipada de qualquer prova 

testemunhal, é certo que tal conclusão foi rechaçada pelo Enunciado n. 455/STJ, 

passando-se a exigir, a partir de então, um mínimo de concretude na decisão que 

defere tal providência nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Entretanto, se faz imperiosa a distinção da situação da testemunha policial, 

agente público cuja função é a promoção da segurança pública e repressão às 

condutas contrárias ao ordenamento jurídico, as quais, como é notório, fazem 

parte do cotidiano destes profi ssionais.
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O atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança 

pública a inúmeras situações confl ituosas com o ordenamento jurídico, sendo 

certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, 

seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sendo 

inviável a exigência de qualquer esforço intelectivo que ultrapasse a normalidade 

para que estes profi ssionais colaborem com a Justiça apenas quando o acusado se 

submeta ao contraditório defl agrado na ação penal.

Aliás, esee é o tipo de situação que, embora corriqueira, justifi ca a produção 

antecipada da prova testemunhal, pois além da proximidade temporal com a 

ocorrência dos fatos proporcionar uma maior fi delidade às declarações, possibilita 

o registro ofi cial da versão dos fatos vivenciada pelo agente da segurança pública, 

o qual terá grande relevância para a garantia à ampla defesa do acusado, caso a 

defesa técnica repute necessária a repetição do seu depoimento por ocasião da 

retomada do curso da ação penal.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente da egrégia Quinta 

Turma:

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Produção 

antecipada de provas. Art. 366 do CPP. Prova testemunhal. Medida cautelar. 

Caráter urgente. Agentes de segurança pública. Constrangimento ilegal não 

evidenciado.

1. O atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança 

pública a inúmeras situações confl ituosas com o ordenamento jurídico, sendo 

certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, 

seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sendo 

inviável a exigência de qualquer esforço intelectivo que ultrapasse a normalidade 

para que estes profi ssionais colaborem com a Justiça apenas quando o acusado 

se submeta ao contraditório defl agrado na ação penal.

2. Este é o tipo de situação que justifica a produção antecipada da prova 

testemunhal, pois além da proximidade temporal com a ocorrência dos fatos 

proporcionar uma maior fi delidade das declarações, possibilita o registro ofi cial da 

versão dos fatos vivenciada pelo agente da segurança pública, o qual terá grande 

relevância para a garantia à ampla defesa do acusado, caso a defesa técnica 

repute necessária a repetição do seu depoimento por ocasião da retomada do 

curso da ação penal.

3. Recurso desprovido.

(RHC 51.232/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 2.10.2014, DJe 

10.10.2014)
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Sendo notória, portanto, a peculiaridade da situação do policial que é 

arrolado como testemunha acerca dos fatos praticados no exercício do seu ofício, 

não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa na sua produção antecipada, assim 

como não se verifi ca naquelas outras situações citadas como de incontroversa 

natureza urgente - casos de enfermidade da testemunha ou mudança 

de domicílio para fora da comarca, por exemplo -, pois a defesa, caso haja 

viabilidade material e jurídica, poderá requerer, mediante justifi cativa idônea, a 

repetição da prova produzida por antecipação, com equilíbrio entre a efetividade 

da prestação jurisdicional e a garantia constitucional ao devido processo legal.

Ante o exposto, acompanho a divergência para negar provimento ao 

recurso ordinário em habeas corpus.

É como voto.






