
Quinta Turma





AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 1.545.118-MG 

(2015/0180763-8)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Agravante: Ministério Público Federal

Agravado: Agnelo Roberto de Assis Tirapelli

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais
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EMENTA

Penal. Agravo regimental no recurso especial. Recurso que se 

insurge contra o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 

Suspensão da prescrição, por força do art. 543-C do CPC/1973. 

Inocorrência. Agravo desprovido.

1. Em observância ao princípio da legalidade, que rege o Direito 

Penal como um todo, as causas suspensivas da prescrição demandam 

expressa previsão legal, o que não ocorre no caso do art. 543-C do 

CPC/1973.

2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

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

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

por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros 

Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 16 de fevereiro de 2017 (data do julgamento)

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 24.2.2017
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de agravo regimental interposto 

pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática proferida por esta 

relatoria, à fl . 243 (e-STJ), que julgou prejudicado o recurso especial, em razão 

da extinção da punibilidade decorrente da prescrição da pretensão punitiva.

Nas razões deste agravo, o Parquet defende a suspensão da prescrição 

penal, por força do art. 543-C, § 1º, do Código de Processo Civil.

Alega que, “no período de 15/6/2011 até 17/6/2015, houve a suspensão do 

Recurso Especial, nos termos do CPC-art. 543-C, § 1º e Resolução n. 8/2008 

do STJ, - art. 1º Suspenso, assim, o Prazo Prescricional.” (e-STJ, fl . 258). Por 

isso, sustenta não ter transcorrido o prazo prescricional de 4 anos e defende a 

reforma da decisão monocrática, de modo que se afaste o reconhecimento da 

extinção da punibilidade.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Destaque-se que a questão 

controvertida, nos autos, consiste em saber se o sobrestamento do processo, 

previsto no art. 543-C, § 1º, do CPC/1973 – elaborado para os recursos 

repetitivos – acarreta, por consequência, também a suspensão do prazo 

prescricional da pretensão punitiva. A parte agravante, em suma, alega que a 

decisão monocrática, ao extinguir a punibilidade pela prescrição, não observou o 

dispositivo supracitado.

Inicialmente, cumpre tecer alguns comentários sobre o princípio da 

legalidade.

Como cediço, o Direito Penal se guia pelo primado da legalidade. Nos 

termos do art. 1º do Código Penal, cujo teor refl ete o conteúdo do art. 5º, 

XXXIX, da Constituição Federal, “não há crime sem lei anterior que o defi na. 

Não há pena sem prévia cominação legal”.

Segundo Fernando Capez, o princípio da legalidade, em seu aspecto 

político, é garantia constitucional fundamental do homem. O autor explica que 

“o tipo exerce função garantidora do primado da liberdade porque, a partir do 

momento em que somente se pune alguém pela prática de crime previamente 

defi nido em lei, os membros da coletividade passam a fi car protegidos contra 

toda e qualquer invasão arbitrária do Estado em seu direito de liberdade.” 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 29, (246): 729-873, abril/junho 2017 733

(CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v.1, parte geral. 19ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 54).

As regras sobre prescrição, apesar de não tratarem, propriamente, de norma 

penal incriminadora, evidentemente, subordinam-se ao princípio da legalidade. 

Nada obstante não veicularem condutas proscritas, traduzem-se em genuíno 

limite legal ao poder punitivo estatal (punibilidade).

O professor Damásio aborda com maestria o tema:

Com a prática do delito, como vimos, surge a relação jurídico-punitiva, de 

natureza concreta (direito de punir concreto), estabelecida entre o Estado e 

o delinqüente, que se denomina punibilidade. Ela é, na lição de Antolisei, a 

possibilidade jurídica de imposição da sanção penal. Não faz parte do crime. 

Este é um fato típico e antijurídico. Nem a culpabilidade é seu elemento ou 

característica, funcionando como pressuposto de aplicação da sanção penal, elo 

entre o delito e o delinqüente a quem se reconheceu o juízo de censurabilidade. 

(JESUS, Damásio E. de. Prescrição Penal. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 18-

19)

Pierpaolo Bottini, por sua vez, assevera que “a norma sobre prescrição 

é de direito penal material, sobre a qual incide, com toda a força, o limite da 

legalidade. Em tal campo, inadmissível a analogia, a extensão dos efeitos legais 

para além dos contornos literais, muito menos a interpretação contrária ao 

sentido expresso dos dispositivos.” (http://www.conjur.com.br/2015-fev-03/

direito-defesa-legalidade-xeque-discussao-stf-prescricao-penal).

Assentada a aplicação do princípio da legalidade às normas atinentes à 

prescrição, passa-se à análise das causas de suspensão da prescrição.

Anote-se que as causas suspensivas da prescrição são aquelas hipóteses em 

que o prazo prescricional não tem curso durante certo período, como se tivesse 

um intervalo, recomeçando a correr quando de seu término ( JESUS, Damásio 

E. de. Prescrição Penal. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 18-19).

Os fatos impeditivos ou suspensivos da prescrição da pretensão punitiva 

encontram, em observância à legalidade, regramento expresso, seja no Código 

Penal (art. 116), seja na legislação extravagante.

No Estatuto repressor, a matéria ganha os seguintes contornos:

Causas impeditivas da prescrição

Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença fi nal, a prescrição não corre: 

(Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o 

reconhecimento da existência do crime; (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 

11.7.1984)

II - enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. (Redação dada pela Lei n. 

7.209, de 11.7.1984)

Como leciona Damásio, “a enumeração legal é taxativa, não admitindo 

ampliação, salvo diante de outro disposição legal em sentido expresso, como é o 

caso do art. 366 do CPP.” ( JESUS, Damásio E. de. Prescrição Penal. 20ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 86).

Nesse sentido, já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal:

Habeas corpus. Réu menor de 21 anos de idade. Redução do lapso prescricional. 

Oferecimento da denúncia. Causa que não interrompe a prescrição penal. Pedido 

indeferido. - Somente o recebimento judicial válido da denúncia - e não o seu 

mero oferecimento pelo Ministério Público - dispõe, juridicamente, de efi cácia 

interruptiva da prescrição penal. Precedentes. - As causas interruptivas da 

prescrição penal - defi nidas, taxativamente, em numerus clausus, no art. 117 do 

Código Penal - estão sujeitas a regime de direito estrito, não comportando, em 

conseqüência, ampliação nem extensão analógica. Inadmissibilidade da analogia 

in malam partem em matéria de prescrição penal. Precedentes. Doutrina. (HC 

69.859, Relator(a): Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 1º.12.1992, DJ 

29.09.2006)

Além da hipótese de suspensão da prescrição, já mencionada e que encontra 

previsão expressa no art. 366 do Código de Processo Penal, cite-se como 

exemplo outras situações de suspensão do prazo prescricional: (a) “durante o 

mandato parlamentar” (art. 53, §§ 3º e 5º da CF); (b) “durante a suspensão 

condicional do processo” (art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/1995); (c) “enquanto se 

aguarda a citação por carta rogatória do acusado que se encontra no estrangeiro, 

em lugar sabido” (art. 368 do CPP); e (d) “durante o cumprimento de acordo 

de leniência” (art. 87 da Lei n. 12.529/2011). Confi ra-se que, em todos esses 

exemplos, há previsão expressa de suspensão da prescrição:

CPP. Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir 

advogado, ficarão 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. (Redação dada pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996)
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CF. 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)

(...)

§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido 

após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, 

que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de 

seus membros, poderá, até a decisão fi nal, sustar o andamento da ação. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 35, de 2001)

(...)

§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o 

mandato. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 35, de 2001)

Lei n. 9.099/1995. Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual 

ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao 

oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro 

anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido 

condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a 

suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.

CPP. Art. 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado 

mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o 

seu cumprimento. (Redação dada pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996)

Lei n. 12.529/2011. Art. 87. Nos crimes contra a ordem econômica, tipifi cados 

na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos demais crimes diretamente 

relacionados à prática de cartel, tais como os tipifi cados na Lei n. 8.666, de 21 

de junho de 1993, e os tipifi cados no art. 288 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal, a celebração de acordo de leniência, nos 

termos desta Lei, determina a suspensão do curso do prazo prescricional e 

impede o oferecimento da denúncia com relação ao agente beneficiário da 

leniência.

Parágrafo único. Cumprido o acordo de leniência pelo agente, extingue-se 

automaticamente a punibilidade dos crimes a que se refere o caput deste artigo.

Ademais, Damásio enumera alguns exemplos que não suspendem o curso 

do lapso prescricional, por não haver previsão expressa nesse sentido: “Assim, 

não constituem causas suspensivas da prescrição o incidente de insanidade 

mental do acusado (CPP, arts. 149 e s.), o processo administrativo, encontrando-

se sobrestada a ação penal e os embargos de declaração (STJ, HC 2.802, 5ª 
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Turma, DJU, 14 nov. 1994, p. 30.963).” ( JESUS, Damásio E. de. Prescrição 

Penal. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 86).

A fi m de se espancar qualquer dúvida quanto à matéria, confi ra-se que o 

art. 543-C, § 1º, do Código de Processo Civil revogado, não previu a suspensão 

do prazo prescricional:

Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em 

idêntica questão de direito, o recurso especial será processado nos termos deste 

artigo. (Incluído pela Lei n. 11.672, de 2008).

§ 1º Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos 

representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior 

Tribunal de Justiça, ficando suspensos os demais recursos especiais até o 

pronunciamento defi nitivo do Superior Tribunal de Justiça. (Incluído pela Lei n. 

11.672, de 2008).

Nestes termos, imperioso concluir não ser dado ao intérprete criar novas 

hipóteses de suspensão da prescrição, sob pena de incorrer em analogia in 

malam partem. Com efeito, tem-se, no caso, verdadeiro silêncio eloquente, não 

passível de contorno.

Por isso, mantenho a decisão monocrática que, com fundamento no art. 

110, § 1º, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal, concedeu habeas corpus, de 

ofício, para declarar extinta a punibilidade do recorrente Agnelo Roberto de Assis 

Tirapelli, no Processo n. 1.0625.08.078540-9/001.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 221.231-PR (2011/0242204-3)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Impetrante: Eduardo de Vilhena Toledo e outros

Impetrado: Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Paciente: Paulo Roberto Krug
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EMENTA

Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Artigos 4º da Lei n. 

7.492/1986 e 1º, VI, da Lei n. 9.613/1998. Magistrado que homologa 

acordo de colaboração premiada. Impedimento. Inexistência. Artigo 

252 do CPP. Hipóteses taxativas. Juntada de documentos no curso 

da ação penal. Determinação judicial ex offi  cio. Possibilidade. Habeas 

corpus não conhecido.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a 

Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização 

crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua 

admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via 

recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de 

ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou 

preservar a utilidade e a efi cácia do mandamus, que é o instrumento 

constitucional mais importante de proteção à liberdade individual 

do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a 

celeridade que o seu julgamento requer.

2. As causas de impedimento do Magistrado para o processamento 

e julgamento da causa são circunstâncias objetivas relacionadas a 

fatos internos ao processo, previstas, taxativamente, no artigo 252 do 

Código de Processo Penal.

3. Nesse diapasão: a) não é possível interpretar-se extensivamente 

os seus incisos I e II de modo a entender que o juiz que atua em fase 

pré-processual desempenha funções equivalentes ao de um delegado de 

polícia ou membro do Ministério Público (HC 92.893, Relator(a): Min. 

Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 02.10.2008, DJe 

de 11.12.2008); b) não se pode ampliar o sentido do inciso III de 

modo a entender que o juiz que atua em fase pré-processual ou em sede de 

procedimento de delação premiada em ação conexa desempenha funções em 

outra instância (o desempenhar funções em outra instância é entendido 

aqui como a atuação do mesmo magistrado, em uma mesma ação penal, 

em diversos graus de jurisdição) - HC 97.553, Relator Min. Dias Toff oli, 

Primeira Turma, julgado em 16.06.2010, DJe de 09.09.2010.

4. Na hipótese vertente, não houve exteriorização de qualquer 

juízo de valor acerca dos fatos ou das questões de direito emergentes na 
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fase preliminar que impeça o Juiz ofi ciante de atuar com imparcialidade 

no curso da ação penal. O acórdão impugnado considerou que a 

participação do magistrado restringiu-se à homologação do acordo 

de delação premiada e a sentença consignou que os depoimentos dos 

delatores não haviam sido isoladamente considerados para embasar a 

condenação.

5. Em resumo, a homologação do acordo de colaboração 

premiada pelo Magistrado não implica seu impedimento para o 

processo e julgamento da ação penal ajuizada contra os prejudicados 

pelas declarações prestadas pelos colaboradores, não sendo cabível 

interpretação extensiva do artigo 252 do CPP. Precedentes.

6. Em obediência ao princípio da busca da verdade real e pela 

adoção do sistema de persuasão racional do juiz, é possível que o 

magistrado, na fase processual, determine a produção de provas ex 

off icio, desde que de forma complementar à atividade probatória 

das partes. No caso, o juiz, conhecedor de elementos probatórios 

constantes de outras ações penais conexas à presente, e que poderiam 

suprir dúvidas existentes nos autos sobre pontos relevantes para o 

julgamento da causa, determinou a sua juntada ao procedimento 

criminal, com a reabertura de prazo às partes para manifestação. 

Inteligência dos arts. 156, II e 502 da Lei Adjetiva Penal.

7. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel 

Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente: Dr. José Carlos Cal Garcia Filho (p/pacte).

Brasília (DF), 21 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 29.3.2017



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 29, (246): 729-873, abril/junho 2017 739

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de habeas corpus 

impetrado em favor de Paulo Roberto Krug, indicando como autoridade coatora o 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Embargos de Declaração em Apelação 

Criminal n. 2002.70.00.078965-2/PR).

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, 

pela prática dos crimes previstos nos artigos 4º da Lei n. 7.492/1986 e 1º, VI, 

da Lei n. 9.613/1998, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial 

fechado, e pagamento de 323 (trezentos e vinte e três) dias-multa, por ter 

efetuado depósitos em contas de interpostas pessoas que funcionaram como 

“laranjas”, com transferências de valores para contas CC5 no período de junho 

de 1996 a dezembro de 1997 e por transferências internacionais, por meio da 

conta Pacifi c Way, mantida no Merchants Bank, em Nova Jersey, Estados Unidos 

da América, no período de novembro de 1999 a junho de 2002.

Interposto recurso de apelação pela acusação e pela defesa, a Corte 

regional negou provimento ao apelo defensivo e proveu parcialmente o recurso 

ministerial para majorar a reprimenda imposta ao réu para 11 (onze) anos, 9 

(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 492 (quatrocentos e 

noventa e dois) dias-multa. O acórdão fi cou assim ementado (e-STJ fl . 996):

Penal e Processo Penal. Resolução n. 20/2003 do TRF/4ª Região. Legalidade. 

Enquadramento típico. Artigo 4º, “caput”-, artigo 16 e artigo 22, paragrafo ijnico, 

todos da Lei n. 7.492/1986. Princípio da consunção. Incidência. Artigo 1º, inciso 

VI, da Lei n. 9.613/1998. Evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Autoria e 

materialidade comprovadas.

I. A Resolução n. 20/2003 do TRF da 4ª Região, que criou as varas especializadas 

para crimes contra o sistema fi nanceiro e lavagem de dinheiro ou ocultação de 

bens, direitos e valores, foi autorizada legalmente, nos termos do art. 3º da Lei n. 

9.664/1998. Precedentes do STJ e STF.

2. O art. 16 da Lei n. 7.492/1986 tipifi ca o informal exercício como instituição 

fi nanceira e não a atuação com excesso daquelas devidamente autorizadas.

3.Esgotada a potencialidade lesiva dos fraudulentos documentos e na remessa 

e manutenção de valores no estrangeira, é de ser reconhecida a absorção dos 

delitos de gestão fraudulenta (art. 4º da Lei n. 7.492/1986) pelo delito de realização 

de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986).

4. Comprovado que os réus efetuaram a remessa de valores ao exterior sem a 

devida autorização legal, tem-se por confi gurado o crime de evasão de divisas, 

bem como a dissimulação da origem e escondimento de dinheiro próprio e de 
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terceiros, proveniente de prévios crimes fi nanceiros, notadamente da evasão de 

divisas e operação ilegal de instituição fi nanceira, a caracterizar igualmente o 

branqueamento de capitais.

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para 

declarar extinta a punibilidade pela prescrição quanto ao crime tipifi cado no 

artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986 em relação aos fatos anteriores 

a 8.4.1997 referentes a 17 depósitos em contas CC5, e, por conseguinte, reduzir 

a reprimenda imposta ao réu para 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão e pagamento de 370 (trezentos e setenta) dias-multa, em 

acórdão que fi cou assim ementado (e-STJ fl s. 1.012/1.013):

Penal e Processo Penal. Embargos de declaração. Impedimento do magistrado. 

Inocorrência. Conversão do julgamento em diligência. Validade. Materialidade 

dos delitos de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Dosimetria da pena. 

Reparação do dano. Inexistência de contradições e omissões. Omissão quanto á 

análise dos fatos prescritos.

1. Ao rejeitar a preliminar de impedimento, o acórdão considerou que participação 

do magistrado restringiu-se à homologação do acordo de delação premiada, além 

do fato de ter a sentença consignado que os depoimentos dos delatores não haviam 

sido isoladamente considerados para embasar a condenação.

2. Sendo a conversão do julgamento em diligência faculdade expressamente 

prevista pelo legislador (artigo 502 do Código de Processo Penal), não se acolhe tese 

de ilicitude da prova então produzida, especialmente em razão da pertinência dos 

documentos juntados, bem como diante da abertura de prazo para que a defesa 

sobre eles se manifestasse, e ainda pela caracterizada condição da prova emprestada 

como complementar.

3. A condenação do embargante pela prática dos delitos de evasão de divisas 

e de lavagem de dinheiro foi calcada no farto conjunto probatório constante dos 

autos, exaustivamente analisado pelo acórdão, especialmente pelos documentos 

dos inquéritos policiais e seus apensos, além da referência expressa à análise da 

prova emprestada feita pela sentença.

4. Ainda que não tenha havido expressa referência ao embargante, que não se 

insurgiu quanto ao valor da reparação do dano em suas razões recursais, extrai-

se do acórdão embargado que foram mantidos contra ele os fundamentos da 

condenação referidos pelo magistrado, em especial a sua responsabilidade plena 

pelos crimes praticados.

5. Embargos de declaração parcialmente providos, para, sanando a omissão 

do acórdão, excluir da condenação do crime do artigo 22, parágrafo único, da Lei 

n. 7.492/1986, os fatos prescritos, com a conseqüente redução das penas fi xadas 

para o embargante, isto estendendo, de ofício, aos demais condenados.
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Fora interposto recurso especial, autuado no âmbito desta Corte sob o n. 

1.253.022/PR, e no qual se objetiva o reconhecimento da atipicidade dos fatos 

imputados ao paciente e a revisão da dosimetria de suas penas, encontrando-se 

pendente de julgamento.

No presente mandamus, a defesa alega que o paciente sofre 

constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, por ter sido a ação penal 

n. 2002.70.00.00078965-2 conduzida e julgada por juiz impedido.

Pondera que o Juiz Sérgio Fernando Moro teria procedido diretamente à 

colheita dos depoimentos de Alberto Youssef e Gabriel Nunes Pires Neto nos 

autos dos Procedimentos Criminais Diferenciados n. 2004.70.00.002414-0 e 

2004.70.00.008901-8, quando da celebração de acordo de delação premiada, 

antes mesmo da distribuição formal dos feitos, tendo, pois, contato direto com 

os depoimentos por estes prestados em procedimento sigiloso, o que implica 

seu impedimento para a instrução da ação penal contra o ora paciente, delatado 

nos respectivos depoimentos, diante de seu contato direto, durante a fase pré-

processual, com os elementos probatórios que subsidiaram a condenação.

Observa que o comprometimento da imparcialidade do Magistrado é 

perceptível, inclusive, pela conduta por ele perpetrada após a fase do já revogado 

artigo 499 do Código de Processo Penal e após a apresentação das alegações 

fi nais pelas partes, quando determinara, sem requerimento ministerial, a juntada 

de vários documentos que reputava relevantes para o julgamento da causa 

constantes dos Anexos XX, XXI e XXII, os quais, inclusive, foram fundamentais 

para a prolação do decreto condenatório, a despeito de referirem-se à processos 

criminais nos quais o paciente não fi gurava como parte. Sustenta que a ausência 

de tais documentos demonstrava a falta de provas quanto à materialidade dos 

crimes de evasão de divisas e da lavagem de capitais, razão pela qual não poderia 

ser suprida por determinação judicial, competindo ao Magistrado apenas a 

prolação de sentença absolutória.

Aduz que o Magistrado teve participação direta e ativa na produção de 

provas, com quebra da imparcialidade objetiva e violação da paridade de armas.

Ressalta que o acordo de colaboração premiada teria sido assinado e 

celebrado pelos procuradores da República integrantes da Força Tarefa CC5, 

pelos delatores e seus advogados e pelo Magistrado.

Defende que a conduta do Juiz confunde-se com a figura do juiz-

investigador, não sendo este compatível com o sistema acusatório.
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Salienta que, ao contrário do constante do acórdão impugnado, a conduta 

do Magistrado não teria se limitado à homologação do acordo de colaboração 

premiada, pois alguns dos benefícios oferecidos aos delatores não poderiam ser 

oferecidos sem a aquiescência judicial.

Requer a declaração de impedimento do Magistrado Federal Titular da 

2ª Vara Criminal de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, declarando-se a 

nulidade da Ação Penal n. 2002.70.00.00078965-2.

Informações prestadas às e-STJ fl s. 1.025/1.129.

Parecer do Ministério Público Federal pela denegação da ordem (e-STJ fl s. 

1.133/1.144).

Petição acostada à e-STJ fl . 1.148 requerendo a intimação do advogado 

constituído nos autos para realização de sustentação oral quando do julgamento 

do presente mandamus.

Nova petição acostada pela defesa às e-STJ fl s. 1.152/1.233 com parecer 

do professor Geraldo Prado, no qual se manifestara pela nulidade da ação penal.

Memoriais juntados pela defesa com a reiteração dos fundamentos já 

constantes da petição do writ.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): O Supremo Tribunal 

Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de 

Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a 

restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação 

pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de 

ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar 

a utilidade e a efi cácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais 

importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato 

ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.

Nesse sentido, confi ram-se os seguintes julgados, exemplifi cativos dessa 

nova orientação das Cortes Superiores do País: HC 320.818/SP, Relator 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21.5.2015, DJe 27.5.2015 e 

STF, HC n. 113.890, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julg. em 

3.12.2013, DJ 28.2.2014.
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Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso 

especial. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao 

exame da insurgência, para verifi car a existência de eventual constrangimento 

ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.

A defesa objetiva a declaração de impedimento do Juiz Sérgio Fernando 

Moro para a instrução e julgamento da ação penal objeto do presente writ 

(Ação Penal n. 2002.70.00.00078965-2), por ter ele participado da colheita 

dos depoimentos de Alberto Youssef e Gabriel Nunes Pires Neto nos autos 

dos Procedimentos Criminais Diferenciados n. 2004.70.00.002414-0 e 

2004.70.00.008901-8, quando da celebração de acordo de delação premiada por 

estes, homologando-os, o que implica seu impedimento nos termos do artigo 

252, II, do Código de Processo Penal, diante de seu contato com os elementos 

probatórios que respaldaram a instauração de processo criminal contra o 

paciente, funcionando, ao ver dos impetrantes, como verdadeiro investigador.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, analisando o tema, assim se 

pronunciou (e-STJ fl s. 896/898):

Transcrevo, por oportuno, os fundamentos para rejeição dos Embargos de 

Declaração na ACR n. 2004.70.00.015045-5/PR, em 14.7.2009, em que analisei 

questão similar levantada pelo embargante:

O embargante sustenta, primeiramente, que houve contradição no acórdão 

embargado no tocante à análise da ilicitude da prova testemunhal colhida 

mediante acordo de delação premiada, uma vez que transcreveu trechos dos 

depoimentos prestados que demonstram que a participação do magistrado 

prolator da sentença não se limitou à homologação do acordo. Refere que tais 

depoimentos foram colhidos perante o magistrado em audiência realizada no 

PCD 2004.70.00.008901-8 em 16.12.2003 e 3.3.2004, mas que este PCD somente 

foi distribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Curitiba em 4.4.2004 e que, sendo 

assim, eventual homologação do acordo somente poderia ter ocorrido após 

a distribuição dos autos àquele, ocasião em que foi fixada sua competência 

jurisdicional.

Em suas razões de apelo, o recorrente arguiu a imprestabilidade da prova 

testemunhal produzida mediante acordo de delação premiada, tendo em vista 

que a instrução do feito teria se dado com a larga utilização de depoimentos 

prestados por pessoas que celebraram o acordo com o Ministério Público 

Federal, com a participação direta do juiz prolator da sentença, sendo que 

isto demonstraria o seu absoluto engajamento com a acusação, pois esses 

procedimentos não tinham outra fi nalidade que não a obtenção da incriminação 

de terceiros.
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A referida preliminar foi rejeitada pelo acórdão, que considerou a validade 

da prova face à expressa previsão legal e o fato de sua valoração ter encontrado 

respaldo no conjunto probatório. Além disso, referiu a exclusiva participação 

do magistrado na sua homologação, endossando os argumentos expostos por 

ocasião da rejeição da exceção de impedimento juntada aos autos, por não ter 

tido envolvimento direto no seu conteúdo (fl s. 641/643):

5. Quanto ao impedimento, argumentação da defesa está baseada em falsas 

premissas. Os acordos de delação premiada foram celebrados entre os acusados, 

seus defensores e a acusação. A participação do julgador deu-se posteriormente, 

após a celebração do acordo, a fi m de formalizá-lo e homologá-lo, conferindo maior 

segurança ao ato. Assim, o julgador não teve envolvimento direto no conteúdo do 

acordo. Após a celebração do acordo, apenas para garantir a segurança da prova, 

bem como para garantir que não estaria sendo extraída sob qualquer espécie de 

coação, foram colhidos e gravados os depoimentos dos delatores perante o Juízo, em 

audiência. Da mesma forma, o conteúdo dos depoimentos já eram conhecidos 

do MPF e visou-se com o procedimento apenas formalizar a prova. Aliás, embora 

a argumentação careça de maior substância, não são poucos os que questionam 

a validade da prova colhida diretamente pelo MPF, havendo inclusive causa da 

espécie em trâmite no STF (Inquérito 1968), o que explica a cautela da presença 

do julgador quando da colheita da prova. Isso, porém, não signifi ca que o juiz 

transformou-se em investigador, substituindo o MPF ou a Polícia Federal. Apenas 

reduziu-se a termo as declarações dos acusados, com a presença do Juízo para 

conferir maior segurança do ato.

6. Outra participação do Juízo nos acordos deu-se apenas quando do 

julgamento das acusações formuladas contra os delatores em processos nos quais 

obtiveram o benefício da redução da pena. Aliás, por este motivo é que os acordos 

foram trazidos a este Juízo e formalizados sob a sua presença, considerando que 

ambos tiveram presente as ações penais 2004.7000006806-4 e 2003.7000039531-

9 nos quais ambos eram réus. Daí, aliás, a celebração dos acordos, com posterior 

distribuição a este juízo em autor apartados.

Inexistiu, assim, a contradição apontada, pois referente à valoração da prova, 

devidamente realizada no aresto. Indevidamente insurge-se o embargante nesta 

via, em verdade, quanto à prova, o seu valor e fundamentos da condenação.

Inexistiu, portanto, a apontada omissão.

Refere o embargante não ter sido analisada a questão da necessidade de 

conhecimento da ilicitude do compartilhamento dos elementos de prova trazidos 

aos autos pelo Magistrado, após as alegações fi nais, em fl agrante violação ao 

artigo VII do Acordo do Cooperação Internacional - Estados Unidos (MLAT), 

promulgado pelo Decreto n. 3.810/2001.

Ao rejeitar a referida preliminar, acórdão expressamente referiu (fl . 2.259-verso):

Não há obstáculo legal, porém, ao aproveitamento de provas emprestadas, 

mesmo obtidas fora do contraditório ao que agora sujeitas e segundo a legislação 
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própria de regência do local do ato, sempre valoradas prudentemente para o caso 

e com reforço nas provas diretamente produzidas na ação penal.

Conforme se vê dos despachos das fls. 1.737-1.738 e 1.789-1.791, o juiz a 

quo baixou o feito em diligência e determinou a juntada de vários documentos 

relevantes, como documentos bancários, cópias de representações fiscais, e 

peças de outro processos criminais, determinando a intimação da defesa para, 

querendo, complementar suas alegações fi nais no prazo de três dias.

Regularmente intimado, o réu se manifestou quanto à juntada dos referidos 

documentos (fl s. 1839-1845), cuja insurgência foi rejeitada pela sentença (fl s. 658):

38. Quanto à alegação de invalidade da iniciativa de ofício do Juízo ao 

determinar a juntada de novos documentos pela decisão de fl s. 1.737 e 1.738, 

1.789-1.791, trata medida que conta com expresso amparo legal conforme artigo 

156 do CPP, mesmo considerando a nova redação da pela Lei n. 11.690/2008. 

Também encontra amparo no artigo 502 do CPP, redação anterior à referida lei, e 

atualmente no artigo 404 do CPP. Portanto, a tese de que o Juiz não pode atuar 

supletivamente, como foi o caso, cf. Fundamento dos despachos, não encontra 

amparo na lei expressa, nem se infere ela no texto constitucional.

De fato, sendo a conversão do julgamento em diligência faculdade 

expressamente prevista pelo legislador (artigo 502 do CPP), não há como acolher 

a tese do apelante sobre a ilicitude da prova produzida, especialmente em razão 

da pertinência dos documentos juntados aos autos - cópias de inquérito policial 

e ação penal - bem como diante da abertura de prazo para a defesa para que 

sobre eles se manifestasse, e ainda pelos limites da prova emprestada como 

complementar.

Não prospera, assim, a alegação do embargante.

E, ainda (e-STJ fl s. 948/951):

Impedimento do magistrado que presidiu e sentenciou a ação penal.

Alega o apelante Paulo Roberto Krug que o magistrado participou diretamente 

dos procedimentos de delação premiada de Alberto Youssef e Gabril Nunes Pires 

Neto. Refere que o depoimento de Alberto Youssef foi colhido nos autos da 

Representação Criminal n. 2004.70.00.008901-8 em caráter sigiloso, antes da 

distribuição formal do Juízo Federal da 2ª Vara Criminal de Curitiba, sendo que 

o magistrado prolator da sentença participou diretamente do ato, interrogando 

o depoente diversas vezes, como também, suspendeu mandados de prisão 

expedidos em seu desfavor. Já Gabriel Nunes Pires Neto teria sido ouvido pelo 

magistrado no Procedimento Criminal n. 2004.70.00.008901-8, também em data 

anterior a sua distribuição formal, sendo que seu depoimento foi fielmente 

transcrito pela sentença condenatória. Diz ser forçoso concluir que o magistrado 

estava impedido de atuar no feito e, especialmente, proferir sentença. Refere, 
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ainda, que o teor do item 3 do despacho das fl s. 1.737-1.738, revela, mais uma 

vez, a quebra da imparcialidade objetiva do juiz sentenciante, acarretando o seu 

impedimento.

Rejeito os argumentos da defesa pelos mesmos fundamentos do parecer 

ministerial das fl s. 2.141-verso a 2.143:

8. Como primeira prefacial, faz-se mister mencionar que não está impedido o 

juiz a quo.

[...]

10. Os acordos de delação premiada foram celebrados entre os acusados, seus 

defensores e a acusação. A participação do Juízo a quo ocorreu posteriormente, 

após a celebração do acordo, a fi m de formalizá-lo e homologá-lo, conferindo maior 

segurança ao ato. O Juízo de primeiro grau não teve envolvimento direto no conteúdo 

do acordo. Assim, somente após a celebração do acordo, apenas para garantir a 

segurança da prova, bem como para garantir que não estaria sendo extraída sob 

qualquer espécie de coação, foram colhidos e gravados os depoimentos dos delatores 

perante o Juízo a quo, em audiência. É dizer: como controlador do acordo realizado, o 

juízo nada mais estava fazendo do que verifi car se não haveria nenhuma ilegalidade 

que poderia vir em detrimento dos demais envolvidos, inclusive do ora réu. Da mesma 

forma, o conteúdo dos depoimentos já era conhecido do MPF e visou-se com o 

procedimento apenas formalizar a prova.

11. Ademais, e se diz apenas a título de argumentação, mesmo que o julgador 

monocrático tivesse participado ativamente do entabulamento dos acordos, com 

a tomada das informações dos delatores que, à luz da legislação de regência, não 

haveria irregularidade no procedimento.

12. Com efeito, o artigo 25 da Lei n. 7.492/1986 foi acrescido de um parágrafo 

2º pela Lei n. 9.080/1995, o qual possui a seguinte redação: “nos crimes previstos 

nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o coautor ou partícipe que 

através de confi ssão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a 

trama delituosa terá a sua pena reduzida de um a dois terços”. À exceção da nova 

Lei de Tóxicos (n. 10.409/2002) - que passou a prever a possibilidade de acordo 

extrajudicial entre delator e acusação, inclusive com “sobrestamento” do processo 

-, nenhum dos demais diplomas legais que albergam o instituto da delação 

vedam a possibilidade de ele formalizar-se perante a autoridade judiciária - aliás, 

entende-se que nem na hipótese da Lei de Tóxicos tal restrição se impõe, pois o 

que os princípios constitucionais exigem (notadamente o da imparcialidade do 

juiz) é o distanciamento do juiz no que atine à substancial produção do acordo. 

Ou seja, nada impede, tal como ocorreu, para maior transparência e segurança, 

que o acordo seja reduzido a termo, em audiência e homologado pelo juízo 

monocrático. De resto, em relação à prova colhida, como reclama o sistema da 

livre apreciação motivada, deverá o material obtido por meio da delação ser 

cotejado com os demais meios lícitos de prova (pois a delação exclusivamente 

não serve como fundamento para fins de condenação), a fim de subsidiar o 
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decreto absolutório ou condenatório -, com a autorização para redução da pena 

do colaborador ou até para concessão do perdão judicial.

[...]

14. Além do mais, cumpre mencionar que os fatos objeto da presente ação 

penal foram apurados em diligências realizadas pela Força Tarefa CC-5, nas 

cidades de Nova Iorque/NY e Newark/NJ para aprofundar investigações acerca 

das atividades dos correntistas e ex-correntistas da extinta agência do banco 

Banestado em Nova Iorque, ou seja, a prova está alicerçada primeiramente nesses 

documentos.

15. Em vista disso e do princípio da livre apreciação da prova pelo magistrado, 

resta afastado o alegado impedimento do Juízo a quo.

Com efeito, o que se verifi ca nos autos é que, em primeiro lugar, a participação do 

magistrado prolator da sentença nos acordos de delação premiada fi rmados entre 

as testemunhas e o Ministério Público consistiu, tão somente, na sua homologação.

Por outro lado, encontrando expressa previsão legal e havendo outros 

elementos probatórios nos autos, inexiste qualquer invalidade na produção de 

tal prova.

[...]

Frise-se, inclusive, que a sentença expressamente consignou, ao examinar tais 

provas na fundamentação, que os testemunhos de Gabriel Nunes Pires e José 

Luis Boldrini, não foram isoladamente considerados para embasar a condenação, 

conforme se vê dos trechos a seguir transcritos (fl s. 1.880-1.882):

113. Quanto à credibilidade dos depoimentos de Gabriel e José Luis Boldrini, é 

forçoso reconhecer que se trata de palavras de criminosos, esperando benefícios 

legais em troca da colaboração com a Justiça. Entretanto, o fato do depoimento 

ser suscetível de questionamentos, não o torna automaticamente imprestável.

[...]

114. A questão que realmente importa no caso de criminosos colaboradores é 

verifi car se o depoimento é corroborado por provas independentes no processo. 

Ora, no presente caso, cf. Já visto nos itens 90-106, há uma abundância de 

provas independentes, de natureza documental, quanto ao envolvimento de 

Paulo Roberto Krug no mercado de câmbio negro e da realização de operações 

através da conta Pacifi c no exterior. Os depoimentos de Gabriel e de José Luiz 

Boldrini são, em realidade, apenas elementos probatórios adicionais, plenamente 

prescindíveis.

Assim, rejeito a preliminar.

Como visto, a Corte de origem afastou o alegado impedimento do 

Magistrado para o processo e julgamento da causa, primeiro, porque sua atuação 
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no acordo de colaboração premiada teria limitado-se à respectiva homologação, 

tendo, para tanto, tomado depoimento de Alberto Youssef e Gabriel Nunes 

Pires Neto a fi m de verifi car a legalidade, validade e voluntariedade do ato, 

segundo, porque a determinação para juntada de documentos teria observado 

as prescrições legais, visto que realizada de forma complementar à atividade 

probatória das partes e aberto prazo para manifestação da acusação e da defesa 

sobre os novos documentos juntados aos autos e, terceiro, porque a condenação 

imposta ao paciente estaria consubstanciada em outros elementos probatórios 

que não apenas os depoimentos prestados pelos colaboradores.

A defesa aponta violação do disposto no artigo 252, II, do Código de 

Processo Penal que assim prescreve:

Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:

I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afi m, em linha 

reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão 

do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;

II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido 

como testemunha;

III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou 

de direito, sobre a questão;

Devo observar que as causas de impedimento do Magistrado para o 

processamento e julgamento da causa são circunstâncias objetivas relacionadas a 

fatos internos ao processo, enquanto as de suspeição referem-se a fatos externos 

ao processo.

Nesse sentido:

As causas de impedimento são circunstâncias objetivas relacionadas 

a fatos internos ao processo capazes de prejudicar a imparcialidade do 

magistrado. Costuma-se dizer que dão ensejo à incapacidade objetiva do juiz, 

visto que os vínculos que geram impedimento são objetivos e afastam o juiz 

independentemente de seu ânimo subjetivo. Há, pois, uma presunção absoluta 

de parcialidade. Ao contrário das causas de suspeição, geralmente relacionadas 

a fatos externos ao processo, as causas de impedimento estão intrinsicamente 

ligadas, direta ou indiretamente, ao processo em curso, inicialmente submetido 

à jurisdição de determinado juiz. (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo 

Penal, editora JusPodivm, 2015, p. 1.187).

“As causas de impedimento (...) de magistrado estão dispostas 

taxativamente no Código de Processo Penal, não comportando interpretação 
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ampliativa” (REsp 1.177.612/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 

17.10.2011).

No caso dos autos, não verifi co nenhuma das hipóteses taxativamente 

previstas no artigo 252 do Código de Processo Penal e que poderiam implicar 

impossibilidade da atividade jurisdicional pelo Magistrado.

O impedimento do Magistrado para atuar em ação penal ajuizada contra 

os prejudicados por acordo de colaboração premiada da qual participara o 

Magistrado não encontra amparo no dispositivo legal supracitado, muito menos 

no inciso colacionado pela defesa - inciso II do artigo 252 do CPP - ou no 

inciso III do mesmo diploma normativo.

O inciso II do artigo 252 do Código de Processo Penal presume a perda 

da imparcialidade do Juiz quando este tenha desempenhado, anteriormente, no 

mesmo procedimento criminal (e aí, inclua-se a fase pré-processual e processual), 

as funções de defensor, Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça 

ou perito, não podendo se estender tal proibição aos Magistrados que porventura 

tenham atuado em fases pré-processuais, pois o Juiz quando atua nessa fase, 

mediante provocação, está funcionando como garantidor da legalidade da 

investigação, não estendendo-se a ele as funções de delegado de polícia ou de 

membro do Ministério Público, até mesmo porque, quando atua em tal mister, 

não emite qualquer juízo de valor acerca das questões de fato e/ou de direito que 

possa comprometer a sua imparcialidade no curso do processo penal.

Nesse sentido:

Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Presidência de inquérito. Impedimento 

do magistrado. Inocorrência. Art. 255 do CPP. Rol taxativo. Precedentes. Juizado de 

instrução. Inocorrência. Incompatibilidade do art. 75 do CPP com a Constituição. 

Inexistência. Ordem denegada. I - As hipóteses de impedimento elencadas no 

art. 252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus. II - Não 

é possível, pois, interpretar-se extensivamente os seus incisos I e II de modo 

a entender que o juiz que atua em fase pré-processual desempenha funções 

equivalentes ao de um delegado de polícia ou membro do Ministério Público. 

Precedentes. III - Não se adotou, no Brasil, o instituto acolhido por outros países do 

juizado de instrução, no qual o magistrado exerce, grosso modo, as competências 

da polícia judiciária. IV - O juiz, ao presidir o inquérito, apenas atua como um 

administrador, um supervisor, não exteriorizando qualquer juízo de valor sobre 

fatos ou questões de direito que o impeça de atuar com imparcialidade no curso 

da ação penal. V - O art. 75 do CPP, que adotou a regra da prevenção da ação penal 

do magistrado que tiver autorizado diligências antes da denúncia ou da queixa 

não viola nenhum dispositivo constitucional. VI - Ordem denegada. (HC 92.893, 
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Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 02.10.2008, 

DJe-236 DIVULG 11.12.2008 PUBLIC 12.12.2008 EMENT VOL-02345-01 PP-00118)

No caso, o fato do Juiz Sérgio Fernando Moro ter homologado os acordos 

de colaboração premiada de Alberto Youssef e Gabriel Nunes Pires Neto nos 

autos das Ações Penais n. 2003.70.00.056661-8, 2003.70.00.066405-7 (e-STJ 

fl s. 52/62), 2001.70.01.003881-0, 2003.7000039531-9, 2003.7000066405-7, 

2000.70.00023861-4, 2002.70.00.060753-7 (e-STJ fl s. 84/98), procedendo, 

inclusive, à colheita de depoimento dos mesmos em razão do acordo de 

colaboração premiada (e-STJ fls. 79/82 e 99/101), e dos quais derivou o 

ajuizamento de ação penal contra o ora paciente, não faz presumir que tenha 

desempenhado função equivalente a de um membro do Ministério Público 

Federal ou Delegado da Polícia Federal, ao revés, sua atuação decorrera de 

imposição legal para fi ns de homologação do acordo de colaboração premiada 

a fi m de constatar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, sem a qual o 

respectivo acordo não surtiria os efeitos almejados pelos colaboradores.

É certo que diante da adoção pelo ordenamento jurídico brasileiro, do 

sistema acusatório, o Juiz não pode exercer, simultaneamente, funções próprias 

de investigação, inerentes à autoridade policial e ao Ministério Público, 

devendo resguardar a igualdade entre as partes, sobretudo a fi m de manter sua 

imparcialidade para o julgamento de demanda, o que, contudo, não implica 

dizer que esteja proibido, na fase pré-processual, de exercer atividades de 

supervisão, de administração e de coordenação quanto à colheita dos elementos 

informativos e probatórios, bem como em relação às providências acautelatórias, 

dependendo, pois, de provocação. Referido entendimento, igualmente, pode ser 

aplicável a eventual coleta de depoimentos em sede de colaboração premiada, 

pois, a critério do Ministério Público, as informações daí obtidas podem ser 

relevantes para a apuração de fatos imputados à organização criminosa, bem 

como ensejar eventual concessão dos benefi cios legais aos colaboradores.

O que o ordenamento jurídico não admite é que o Magistrado presencie 

ou participe das negociações para a formalização do acordo de colaboração 

premiada, adentrando e colaborando na elaboração de seu conteúdo.

No caso dos autos, ao contrário do alegado pela defesa, o conteúdo do 

acordo de colaboração premiada bem como o estabelecimento dos prêmios 

legais a serem deferidos aos colaboradores foram objeto de conversações e de 

tabulamento entre os membros do Ministério Público Federal que compunham 

a Força Tarefa CC-5, os defensores e os acusados Alberto Youssef e Gabriel 
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Nunes (e-STJ fl s. 52/62 e 84/98), tanto que o Magistrado limita-se a apor o seu 

ciente e a designar data para colheita de depoimentos, o que, não é vedado pelo 

ordenamento jurídico, pois, para fi ns de homologação do acordo, o Magistrado 

pode proceder à colheita de declarações dos colaboradores, na presença de 

seus defensores, a fi m de constatar a regularidade, legalidade e voluntariedade 

do entabulamento. Referido comportamento processual foi inclusive objeto 

de previsão expressa na Lei n. 12.850/2013 em seu artigo 4º, § 7º, o que, 

igualmente, demonstra o acerto da medida realizada pelo Juiz de primeiro grau.

Ao contrário do alegado pela defesa, não se pode presumir ter o Magistrado 

participado da elaboração do acordo de colaboração premiada, por constar como 

prêmios legais, a redução de pena ou perdão judicial. Isso porque, no acordo 

de colaboração premiada, os benefícios a serem concedidos são objeto de 

negociação entre o Ministério Público, os acusados e seus defensores e, acaso 

o Magistrado, por ocasião da homologação, discorde de seu conteúdo, deverá 

rejeitá-lo, aguardando novo acordo entre as partes.

Neste mesmo diapasão, a seguinte lição doutrinária:

Considerando a impossibilidade de o juiz imiscuir-se nas negociações inerentes 

ao acordo de colaboração premiada, ao magistrado não se defere a possibilidade 

de modifi car os termos da proposta, sob pena de evidente violação ao sistema 

acusatório e à garantia da imparcialidade. Na verdade, o que o magistrado pode 

fazer é rejeitar a homologação de eventual acordo por não concordar com a 

concessão de determinado prêmio legal, nos termos do art. 4º, § 8º, primeira 

parte, aguardando, então, que as próprias partes interessadas na homologação 

da proposta cheguem a novo acordo quanto ao benefício a ser concedido ao 

colaborador. (DE LIMA, Renato Brasileiro, Legislação Criminal Comentada, Editora 

JusPODIVM, 2015, pg. 557)

Na espécie, dos termos de depoimentos prestados por Alberto Youssef e 

Gabriel Nunes (e-STJ fl s. 79/82 e 99/101), e, em conformidade com o constante 

do acórdão impugnado (e-STJ fl s. 948/951), constato que os depoimentos foram 

colhidos pelo Magistrado, após a celebração do acordo de colaboração premiada 

entre os delatores, seus defensores e os membros do Ministério Público Federal, 

tão somente para fi ns de verifi cação da regularidade, legalidade e voluntariedade 

do acordo, não denotando exercício de atividade investigativa, mas apenas de 

supervisão, o que não implica comprometimento da imparcialidade do Juiz.

Igualmente não se faz presente no caso dos autos, a hipótese de 

impedimento prevista no inciso III do artigo 252 do CPP.
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Conforme entendimento exposto no âmbito desta Corte, “o disposto no 

art. 252, III, do CPP aplica-se somente aos casos em que o juiz atuou no feito 

em outro grau de jurisdição como forma de evitar ofensa ao princípio do duplo 

grau” (HC n. 324.206/RJ, Rel. Min. Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

DJe 17.8.2015), não sendo esse o caso dos autos. Na espécie, trata-se de colheita 

de provas em processos diversos (Inquérito n. 2003.7000030333-4 e Ação 

Penal n. 2004.7000008267-0 e-STJ fl . 838), que subsidiaram a instauração 

de inquérito, oferecimento de denúncia e ajuizamento de ação penal distinta 

contra o ora paciente pela remessa de valores ao exterior a partir de contas CC5 

durante a segunda metade da década de 1990, não havendo intervenção direta 

do Magistrado na investigação ou na persecução penal contra o paciente.

O fato do Magistrado ter participado da colaboração premiada de Alberto 

Youssef e de Gabriel Nunes, homologando o acordo e colhendo depoimentos 

para tal fi m, e nos quais fora citado o nome do ora paciente como envolvido na 

trama delituosa, não macula sua imparcialidade, pois a intervenção do juiz não 

ocorrera em processo antecedente instaurado contra o próprio réu sob a sua 

presidência, não tendo o Magistrado, naquele momento, emitido juízo de valor 

a respeito dos fatos imputados ao paciente. Se assim fosse, processos conexos 

onde houvesse confi ssão espontânea e delação de corréus não poderiam jamais 

ser julgados pelo Magistrado, implicando causa obrigatória de separação de 

processos em desconformidade com o artigo 79, caput e incisos, do Diploma 

Processualista.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, apreciando questão análoga à dos 

autos, já se pronunciou no sentido de que a atuação do Magistrado no acordo 

de colaboração premiada, não implica seu impedimento para o processo e 

julgamento da ação penal, ante a inexistência de previsão expressa nas hipóteses 

taxativas previstas no artigo 252 do Código de Processo Penal.

A propósito:

Ementa Processual Penal. Habeas Corpus. Impedimento. Imparcialidade do 

julgador. Intervenção probatória do magistrado em procedimento de delação 

premiada. Não confi guração das hipóteses taxativas. Inocorrência. Art. 252 do CPP. 

Precedentes. Ordem Denegada. 1. As hipóteses de impedimento elencadas no art. 

252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus. Precedentes 

(HC n. 92.893/ES, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 

12.12.2008 e RHC n. 98.091/PB, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 

de 16.4.2010). 2. Não é possível interpretar extensivamente o inciso III de modo a 

entender que o juiz que atua em fase pré-processual ou em sede de procedimento 
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de delação premiada em ação conexa desempenha funções em outra instância (o 

desempenhar funções em outra instância é entendido aqui como a atuação do 

mesmo magistrado, em uma mesma ação penal, em diversos graus de jurisdição). 

3. Reinterrogatório de corréus validamente realizado em processo distinto 

daquele em que surgiram indícios contra o investigado (CPP, art. 196) e que 

não constitui impedimento à condução de nova ação penal instaurada contra 

o paciente. 4. Inquérito policial instaurado por requisição do Ministério Público. 

Atuação do magistrado: preside o inquérito, apenas como um administrador, um 

supervisor, um coordenador, no que concerne à montagem do acervo probatório 

e às providências acautelatórias, agindo sempre por provocação, jamais de ofício. 

Não exteriorização de qualquer juízo de valor acerca dos fatos ou das questões de 

direito emergentes na fase preliminar que o impeça de atuar com imparcialidade 

no curso da ação penal. 4. Ordem denegada.

(HC 97.553, Relator(a): Min. Dias Toff oli, Primeira Turma, julgado em 16.06.2010, 

DJe-168 DIVULG 09.09.2010 PUBLIC 10.09.2010 EMENT VOL-02414-02 PP-00414 

RTJ VOL-00216-01 PP-00390 LEXSTF v. 32, n. 382, 2010, p. 301-321 RT v. 99, n. 902, 

2010, p. 490-502)

Anoto que, em situação análoga (HC 367.156-MT), a colenda Sexta 

Turma não reconheceu sequer a hipótese de suspeição da Magistrada ofi ciante 

na Justiça Estadual do Mato Grosso. Veja-se, a propósito, o extrato da decisão 

no site deste Tribunal:

Decisão

09.03.2017 19:06

Negado habeas corpus a ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa

Por maioria de votos, em julgamento concluído nesta quinta-feira (9), 

a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou habeas corpus ao 

ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa, réu em processo decorrente 

da Operação Sodoma. Barbosa foi denunciado pelos crimes de organização 

criminosa, concussão, lavagem de dinheiro e extorsão.

A defesa buscava a declaração de suspeição da juíza do processo. De acordo 

com suas alegações, durante as audiências nas quais os colaboradores foram 

ouvidos para fi ns de homologação dos respectivos acordos de delação premiada, a 

magistrada teria ultrapassado os limites e a fi nalidade do ato processual, formulando 

diversas perguntas que diziam respeito aos fatos investigados e não apenas à 

regularidade, legalidade e voluntariedade da colaboração.

Caso a pretensão fosse acolhida, seriam anulados todos os atos processuais 

subsequentes à homologação dos acordos, entre eles o que decretou a prisão 

preventiva de Silval Barbosa, em setembro de 2015.

Via inadequada
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O relator, ministro Antonio Saldanha Palheiro, além de não reconhecer 

ilegalidade no procedimento que justificasse a intervenção do STJ, destacou 

que o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de suspeição da 

magistrada competente, devido à impossibilidade de apreciação de provas.

Saldanha destacou trecho da decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(TJMT) no sentido de que “a oitiva prévia dos colaboradores não induz à 

presunção de parcialidade do juiz e nem faz concluir que tais declarações serão 

utilizadas como prova na instrução processual. Ao contrário, os colaboradores 

serão novamente chamados em juízo, quando ratifi carão ou não o que ora está 

consignado nos autos”.

O relator foi acompanhado pelos ministros Nefi  Cordeiro e Rogerio Schietti 

Cruz. Ao apresentar seu voto na sessão desta quinta-feira, Schietti reconheceu 

que a magistrada fez perguntas além das sufi cientes, mas também destacou a 

impossibilidade de se comprovar em habeas corpus eventual parcialidade de seu 

comportamento.

Segundo o ministro, não existe legislação expressa sobre os limites da atuação 

judicial na audiência de homologação do acordo de colaboração premiada, o que, 

para ele, é diferente da vedação da participação do juiz na condução do acordo, 

prevista no artigo 4º, parágrafo 6º, da Lei n. 12.850/2013.

Igualmente não há que se falar em quebra da imparcialidade do Juiz por 

ter este, já no curso da ação penal, determinado a juntada de documentos que 

reputava relevantes para a solução da causa.

No curso do processo penal, admite-se que o juiz, de modo subsidiário, 

possa - com respeito ao contraditório e à garantia de motivação das decisões 

judiciais - determinar a produção de provas que entender pertinentes e razoáveis, 

a fi m de dirimir dúvidas sobre pontos relevantes, seja por força do princípio da 

busca da verdade, seja pela adoção do sistema do livre convencimento motivado.

Com efeito, dispõe o art. 156, II, do CPP:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, 

facultado ao juiz de ofício:

(...)

II - determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização 

de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

In casu, o Juiz, após as alegações fi nais e tendo conhecimento de outras 

provas que poderiam subsidiar a formação de seu convencimento quanto aos 

fatos objeto da presente ação penal, tendo em vista que atuava em outros 
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processos criminais conexos àquela, converteu o julgamento em diligência, 

determinando a juntada aos autos destes documentos, entre eles, documentos 

bancários, representações fiscais e peças de outros processos criminais, 

decorrentes de quebras de sigilo bancário e fi scal realizados em outras ações 

penais, tendo, posteriormente, aberto vistas às partes para manifestação, com 

a consequente reabertura de prazo para complementação de alegações fi nais 

(e-STJ fl . 898).

Em obediência ao princípio da busca da verdade e pela adoção do sistema 

de persuasão racional do juiz, é possível que o Magistrado, na fase processual, 

determine a produção de provas ex offi  cio, desde que de forma complementar 

à atividade probatória das partes, como na espécie, em que o Juiz, conhecedor 

de elementos probatórios constantes de outras ações penais e que poderiam 

suprir dúvidas existentes nos autos sobre pontos relevantes para o julgamento da 

causa, determinou a juntada aos autos com a reabertura de prazo às partes para 

manifestação.

Caso o Juiz, conhecedor de tais documentos que poderiam sanar dúvidas 

sobre fatos constantes do procedimento criminal e colaborar para a busca 

da verdade, permanecesse inerte, aí sim poder-se-ia falar em quebra da 

imparcialidade, pois conhecedor de que sua inércia poderia benefi ciar a parte 

contrária àquela a quem competia o ônus probatório.

Nesse sentido:

Essa atuação subsidiária do juiz na produção de provas não compromete sua 

imparcialidade. Na verdade, como destaca a doutrina, “os poderes instrutórios 

do juiz não são incompatíveis com a imparcialidade do julgador. Ao determinar 

a produção de uma prova, o juiz não sabe, de antemão, o que dela resultará e, 

em consequência, a qual parte vai benefi ciar. Por outro lado, se o juiz está na 

dúvida sobre um fato e sabe que a realização de uma prova poderia eliminar 

sua incerteza e não determina sua produção, aí sim estará sendo parcial, porque 

sabe que, ao fi nal, sua abstenção irá benefi ciar a parte contrária àquela a quem 

incumbirá o ônus daquele prova.

[...]

Também não há qualquer incompatibilidade entre o processo penal acusatório 

e um Juiz dotado de iniciativa probatória, que lhe permita determinar a produção 

de provas que se façam necessárias para o esclarecimento da verdade. [...]. 

Consoante prevê a Exposição de Motivos do CPP, enquanto não estiver averiguada 

a matéria de acusação ou da defesa, e enquanto houve uma fonte de prova ainda 

não explorada, o juiz não deverá pronunciar o in dubio pro reo ou o non liquet. (DE 
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LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Editora JusPODIVM, 3ª edição, 

2015, pgs. 601/602).

(...) A estrutura acusatória do processo penal pátrio impede que se 

sobreponham em um mesmo sujeito processual as funções de defender, acusar 

e julgar, mas não elimina, dada a natureza publicista do processo, a possibilidade 

de o juiz determinar, mediante fundamentação e sob contraditório, a realização 

de diligências ou a produção de meios de prova para a melhor reconstrução 

histórica dos fatos, desde que assim proceda de modo residual e complementar 

às partes e com o cuidado de preservar sua imparcialidade.

Não fora assim, restaria ao juiz, a quem se outorga o poder soberano de dizer 

o direito, lavar as mãos e reconhecer sua incapacidade de outorgar, com justeza 

e justiça, a tutela jurisdicional postulada, seja para condenar, seja para absolver o 

acusado. Uma postura de tal jaez ilidiria o compromisso judicial com a verdade 

e com a justiça, sujeitando-o, sem qualquer reserva, ao resultado da atividade 

instrutória das partes, nem sempre sufi ciente para esclarecer, satisfatoriamente, 

os fatos sobre os quais se assenta a pretensão punitiva (...) - RHC 58.186/RJ, 

Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06.08.2015, DJe 

15.09.2015.

Confi ram-se, ainda: RHC 61.497/TO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, julgado em 10.11.2015, DJe 18.11.2015 e RHC 59.475/SP, Rel. 

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 09.06.2015, 

DJe 18.06.2015.

Como visto, a hipótese em tela não está descrita como hipótese de 

impedimento do Magistrado prevista, taxativamente, no artigo 252 do Código 

de Processo Penal, não havendo nenhuma ilegalidade a ser declarada de ofício 

no caso dos autos.

De igual forma, a conversão do feito em diligência seguiu a orientação 

procedimental prevista nos arts. 156, II e 502 da Lei Adjetiva Penal.

Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Senhor Presidente, egrégia Turma, começo 

por louvar a brilhante sustentação oral feita da tribuna. A tese sustentada é 

muito bonita. É a tese de uma boa parte da nossa doutrina processual penal, tese 

de juristas como Rubens Casara, Rômulo Moreira, Aury Lopes Júnior, Geraldo 
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Prado, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, do meu querido amigo Juarez 

Tavares e do sempre arguto Lenio Streck. É a tese que entende que a grande 

distinção entre o sistema inquisitivo e o acusatório é o problema da gestão 

da prova: de acordo com o sistema constitucional vigente, que seria o sistema 

acusatório, a gestão da prova tem de estar na mão das partes, ao juiz só cabe 

observar aquele embate e, no fi nal, apenas se pronunciar. Qualquer intervenção 

do juiz nesse embate comprometeria a imparcialidade do magistrado, e portanto, 

macularia a prova obtida por essa intervenção do magistrado.

A questão é que, por mais belas que sejam as teses desse grupo 

de doutrinadores, não se pode dizer, com absoluta certeza, que elas foram 

efetivamente adotadas pela Constituição de 1988, que traça algumas garantias 

do processo penal acusatório – aquelas principais –, quais sejam, a separação 

entre órgão acusador e órgão julgador, a garantia do devido processo legal, ampla 

defesa etc. Mas em nenhum lugar da Constituição se diz, expressa ou sequer 

implicitamente, que o processo penal terá de seguir rigorosamente o modelo 

acusatório, e muito menos há na Constituição determinações explícitas quanto 

a uma rigidez da gestão da prova de sorte a impedir o magistrado inteiramente 

de dela participar.

Como disse o ilustre Relator, não existe legislação limitante da participação 

do magistrado, por exemplo, nos procedimentos de homologação de colaboração 

premiada. De sorte que se tem aqui, de acordo – aí, sim – com a maior parte dos 

doutrinadores, um sistema híbrido, em que a Constituição parece se encaminhar 

para um processo acusatório, mas no qual a legislação – e o Código de Processo 

Penal é um exemplo clássico, um Código de 1941, baseado em legislação 

italiana do tempo de Mussolini –, em diversos momentos, pende para o processo 

inquisitivo. Mesmo com a legislação mais recente, posterior à Constituição 

de 1988, mesmo com a lei de 2008, que foi, vamos dizer, patrocinadora da 

última grande reforma processual dentro do CPP, ou as leis sobre organizações 

criminosas, colaboração premiada etc., ainda assim essa legislação não conseguiu 

transformar o Código de Processo Penal ou o sistema infraconstitucional de 

legislação processual penal do País num sistema puramente acusatório, ainda 

mais com essas características de gestão da prova que se pretende, ou que alguns 

juristas pretendem que necessariamente existam, e que, no caso presente, foram 

brilhantemente sustentados pela defesa.

Temos um Código de Processo Penal que abriga vários dispositivos em 

vigor em sentido oposto, mas um deles salta aos olhos, que é o art. 156, o qual 

diz:
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A prova da alegação incumbirá a quem a fi zer, sendo, porém, facultado ao juiz 

de ofício:

Só por haver essa expressão, “de ofício”, no art. 156, que está em pleno 

vigor, a tese da gestão da prova já fi ca comprometida. Primeira coisa, portanto: 

reconhece o Código de Processo Penal ao juiz a possibilidade de produzir prova 

de ofício, o que, de per si, já é inteiramente incompatível com essa tese da defesa.

E diz ainda o referido dispositivo:

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada 

de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, 

adequação e proporcionalidade da medida.

É preciso ressaltar um fato: essa redação que estou lendo e que vigora no 

Código de Processo Penal já é a da Lei n. 11.690/2008 – imaginem como era no 

sistema original... E ainda:

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a 

realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Então, repito, essa legislação está em vigor.

Ora, o Superior Tribunal de Justiça não é uma Corte constitucional, é uma 

Corte de legislação infraconstitucional. Se a disposição do Código de Processo 

Penal oriunda da Lei n. 11.690/2008, vinte anos posterior à Constituição de 

1988, não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nem 

pela Corte Especial aqui da Casa, ou nós a aplicamos ou estaremos infringindo 

frontalmente a Súmula Vinculante n. 10. Então, não há como fugir, de momento, 

dessas características do hibridismo do nosso processo penal, a que já me referi.

Quando analiso, por exemplo, o que disse de forma brilhante a defesa – e 

insisto nisso mais uma vez, até porque com boa parte dessa tese, eu, do ponto 

de vista exclusivamente doutrinário, concordo –, como aplicador do Direito, eu 

tenho de ver qual é a legislação infraconstitucional que está em vigor.

Por hipótese, aprecio a participação do juiz em procedimento de obtenção 

de prova ainda na fase de investigação. Houve dois aspectos que me chamaram 

a atenção e que acho que, por uma questão de honestidade intelectual, temos 

que frisar. Primeiro: a frase do juiz que foi tomada aqui da tribuna como um 

aspecto, digamos, grave, da sua atuação, em que ele disse: “Diante da cooperação 

do acusado para com este juízo”. Ele não disse “para com este juiz”; ele não disse 
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“para com este magistrado”; ele disse “para com este juízo”, ou seja, para com 

este órgão da Justiça. Não me parece que ele tenha incidido num envolvimento 

pessoal.

Depois, observe-se que boa parte da jurisprudência trazida como sendo 

representativa de precedentes favoráveis à tese defensiva, são casos similares a 

este que está sob julgamento, mas não exatamente iguais. Claro que nenhum 

caso é perfeitamente igual a outro, mas os paradigmas trazidos, em alguns 

pontos, fogem totalmente ao que aqui está sendo julgado. Por exemplo, 

nesse caso da relatoria do Ministro Cezar Peluso, o juiz participou de uma 

investigação ofi ciosa, preliminar, de paternidade. Aí é óbvio que haveria a geração 

de impedimento ou, quando menos, de suspeição gravíssima. Aqui não se cuida 

de investigação ofi ciosa, mas de procedimentos efetivamente judiciais.

No outro precedente, o tal relatado pelo Ministro Maurício Corrêa, já 

mais antigo, numa ADIn, a questão que foi colocada é: “busca e apreensão de 

documentos relacionados ao pedido de quebra sigilo realizadas pessoalmente pelo 

magistrado”. Se o juiz tivesse, aqui no caso, também ele próprio, pessoalmente, 

elaborado o acordo de colaboração premiada, eu não teria dúvida de que isso 

geraria o impedimento pretendido. Mas não foi o que ocorreu

Finalmente, com relação aos documentos, à extensa documentação que 

fundamentou depois a decisão, disse a defesa aqui: “o juiz supriu as defi ciências 

de acusação, buscando prova documental que não havia sido cogitada pelas 

partes”. Entretanto – e aqui, infelizmente, estamos dentro da estreiteza ritual do 

habeas corpus – o que vi foi que os documentos tinham sido solicitados pela parte 

– parece-me, pela acusação. Algo como: “que venham os documentos tais e tais”. 

Aí o juiz, no despacho, diz: “esses documentos não vieram todos” (documentos 

que haviam sido solicitados pela parte, reitere-se). Então, mande-se buscar 

aquilo que não veio”.

Eu quero todos os documentos, por exemplo, referentes à situação de 

regularidade fi scal da empresa. Vamos dizer que a parte peça isso. O juiz, ao 

examiná-los, diz, hipoteticamente: “aqui, por exemplo, não tem a documentação 

completa. Só tem o contrato social com o Aditivo n. 10. E os Aditivos de 2 a 9?”

Então, ele não está cogitando de prova que não fora suscitada pelas partes; 

ele está exatamente dentro de uma atividade probatória supletiva. Da mesma 

forma, quando se invocou um precedente aqui do Superior Tribunal de Justiça, 

relatado pelo Ministro Nilson Naves, a própria ementa, que foi transcrita, contém 

um item de importantíssimo valor para a compreensão do caso, quando diz:
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São diferentes iniciativa probatória e iniciativa acusatória. Aquela é lícita, claro 

é, ao juiz, em atitude complementar. Por exemplo, tratando-se de diligências cuja 

necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

Por muito maior força de razão, documentos que foram pedidos, mas que 

não chegaram na sua integralidade.

E do próprio voto – destacado pela defesa como favorável a sua tese – da 

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, com a excelência que caracteriza a 

atuação dessa grande Juíza e jurista, vê-se aqui um trecho em que Sua Excelência 

havia invocado os art. 209 e 402 do CPP, que também estão em pleno vigor e 

não podemos deles nos olvidar, e o primeiro deles diz:

O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das 

indicadas pelas partes.

 E aí diz a Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: “Como se vê em ambas 

as disposições, fi ca claro que a mens legis é no sentido de atribuir ao magistrado 

uma atuação supletiva das partes, ou seja, naquilo que ainda persistir alguma 

dúvida depois de produzidas as provas de interesse da acusação e da defesa”.

Não desconheço, Senhor Presidente, egrégia Turma, o conceito de quadro 

mental paranoico, originário da doutrina italiana do Professor Franco Cordero, 

em que ele diz que o juiz que instrui a causa se apega a uma determinada tese 

e depois vai fazer tudo para confi rmar aquela ideia inicial. Isso infl uenciou a 

doutrina, no caso, uma parte da doutrina citada, especifi camente, por exemplo, 

do Professor Geraldo Prado e de outros grandes mestres dessa corrente que 

relacionei aqui no começo deste voto oral. Mas, apesar de essa doutrina ser 

extremamente interessante – assim a considero –, entre uma tese doutrinária 

e aquilo que é direito positivo vigente, levando em conta a necessidade que 

temos hoje, relembro um artigo publicado recentissimamente – saiu ontem ou 

anteontem no Conjur –, do nosso querido amigo Professor, pós-Doutor, grande 

Magistrado e Desembargador da 1ª Região, Doutor Ney Bello, quando diz: 

“está se tornando uma atitude revolucionária o singelo aplicar do Código de 

Processo Penal”. Nós que estamos aqui como juízes da Corte que deve conferir 

inteireza normativa e integridade hermenêutica à legislação infraconstitucional, 

temos a obrigação de aplicar o Código de Processo Penal.

Nesse sentido, adiro inteiramente ao voto do Relator, com estas achegas, 

pedindo perdão por ter me estendido um pouco, apesar de hoje termos muitas 

sustentações orais, mas considero que este caso é importante para fi xar algumas 
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balizas, e por entender que estas desalinhavadas considerações podem contribuir 

para a fi xação do pensamento que este Órgão fracionário houver por bem adotar.

É o voto, Senhor Presidente, com elogios à defesa e ao exímio Ministro 

Relator.

HABEAS CORPUS N. 338.047-SP (2015/0252296-6)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Impetrante: Paulo Sergio de Souza

Advogado: Paulo Sergio de Souza - SP136219

Impetrado: Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Paciente: Paulo Cesar Pedroso de Camargo

EMENTA

Habeas corpus substitutivo de recurso. Descabimento. Associação 

para o tráfi co internacional de entorpecentes. Pena-base. Majoração. 

Circunstâncias do crime. Grande quantidade da substância 

entorpecente. 100 kg de cocaína. Transnacionalidade do delito. 

Dosimetria. Revisão em writ. Excepcionalidade. Constrangimento 

ilegal não verifi cado. Manutenção do regime mais gravoso. Inexistência 

de coação ilegal. Habeas corpus não conhecido.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira 

Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite 

habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão 

da ordem, de ofício, se existir fl agrante ilegalidade na liberdade de 

locomoção do paciente.

2. No caso, o paciente foi condenado como incurso no art. 14, 

caput, da Lei n. 6.368/1976 c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, 

às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime 

fechado, ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no valor mínimo 

legal.
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3. Não se revela manifestamente desproporcional a elevação 

da pena-base em 2 (dois) anos, uma vez que as instâncias ordinárias 

demonstraram as razões do seu convencimento, exasperando a 

reprimenda com fundamento nas circunstâncias do crime, notadamente 

a quantidade e a natureza da droga negociada (100 kg de cocaína), 

além da forma organizada de atuação do grupo e a audácia e facilidade 

na realização do tráfi co de drogas, inclusive com o exterior.

4. As circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, utilizadas 

na primeira fase da dosimetria para majorar a pena-base, justifi cam a 

fi xação do regime prisional mais gravoso, com base no disposto no art. 

33, §§ 2º e 3º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

5. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, não conhecer do pedido.

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

e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente: Dra. Ana Gabriela Rezende Rego (p/pacte).

Brasília (DF), 28 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 7.4.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Habeas corpus substitutivo de recurso 

próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Cesar Pedroso de 

Camargo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, no julgamento da Apelação n. 0004855-40.2007.4.03.6181.

Infere-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 14, 

caput, da Lei n. 6.368/1976 c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, ao pagamento 
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de 200 (duzentos) dias-multa, no valor mínimo legal e, nos termos do art. 387, 

IV, do Código de Processo Penal, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), a título de reparação dos danos causados à Saúde Pública, em favor da 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

Em sede de apelação, o Tribunal de origem, de ofício, afastou a aplicação 

da pena de multa e da indenização mínima imposta ao paciente a aos demais 

acusados, mantendo a sentença quanto à sanção corporal, em acórdão assim 

ementado:

Penal. Apelação. Associação para o tráfi co internacional de entorpecentes. 

Art. 14 da Lei n. 11.343/2006 c.c. art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006. Operação 

Kolibra. Preliminares rejeitadas. Materialidade e autoria comprovadas. Vínculo 

estável e permanente dos integrantes para a narcotrafi cância. Ânimo associativo 

confi gurado. Dosimetria da pena. Ausência de previsão legal de pena de multa. 

Aplicação do art. 8º da Lei n. 8.072/1990. Afastamento da reparação civil por 

danos à saúde pública. Art. 387, IV, do CPP.

1. Rejeição das preliminares de incompetência do juízo a quo para o 

julgamento do feito, litispendência e violação da coisa julgada.

2. A materialidade, a autoria delitiva e o dolo dos corréus estão devidamente 

comprovados diante dos elementos coligidos.

3. Não subsiste o argumento de que a condenação dos acusados teria 

sido proferida com ofensa ao disposto no art. 155 do CPP, por se respaldar 

exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial, 

pois o conteúdo das gravações telefônicas se enquadra na categoria de prova não 

repetível que excepciona o referido comando processual.

4. Ademais, é de se notar que o teor das transcrições foi confi rmado pelos 

episódios em seguida verifi cados, nos quais foram concretizados os propósitos 

espúrios da organização em comento.

5. A infração penal prevista no art. 14 da Lei n. 6.368/1976 se consuma com 

a formação da societas criminis especifi camente voltada à prática da trafi cância. 

Requer-se, para a sua consumação, a existência de um liame estável e permanente 

com este propósito criminoso, independentemente da concretização do seu 

cometimento.

6. Embora a condenação dos recorrentes tenha por fundamento o revogado 

art. 14 da Lei n. 6.368/1976, ultrativo na hipótese dos autos por se tratar de 

norma mais benéfi ca aos réus, e sobre o qual não incide a norma do art. 42 da 

Lei n. 11.343/2006, cumpre assinalar que a quantidade e a natureza da droga 

são circunstâncias do crime cuja valoração era autorizada ainda sob vigência 

da lei antiga, com fundamento no art. 59 do CP, na esfera da discricionariedade 

judicial.
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7. É incontroverso o âmbito transnacional dos delitos praticados no bojo da 

associação criminosa, sendo certo o alcance da majorante quanto aos crimes 

previstos do art. 33 ao art. 37 da Lei de Drogas.

8. Tampouco merece prosperar o pedido de redução da fração de aumento 

fi xada em ½, porquanto pacífi co o entendimento desta colenda Turma quanto ao 

sopesamento dos itinerários delituosos planejados e executados na aquilatação 

da causa de aumento do art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006.

9. Com o advento do art. 8º da Lei n. 8.072/1990, que não prevê pena de multa, 

fi ca adstrita aos seus parâmetros a condenação pelo crime previsto no art. 14 da 

Lei n. 6.368/1976, o qual exige a associação de um número menor de agentes 

para a prática do crime de tráfi co do que o tipo penal de quadrilha, não fazendo 

sentido se permanecesse punido com maior severidade que o estabelecido Lei de 

Crimes Hediondos. Precedentes do STF e do STJ.

10. A reparação civil dos danos prevista no art. 387, inc. IV, do Código de 

Processo Penal não tem lugar sem que haja pedido do Ministério Público e oitiva 

do réu, bem como demonstração efetiva dos danos sofridos. Precedentes da 

Turma. (Fls. 188/189)

No presente writ, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento 

ilegal, tendo em vista a exacerbação na fi xação da reprimenda e no regime 

inicial imposto ao paciente, porque: I) “a sua pena-base foi exacerbada sem 

fundamentação válida, tratando-se de bis in idem, pois fora inicialmente 

fi xada sem a observação do sistema ‘trifásico’, sendo fi xado na primeira fase já 

considerando suas agravantes, pois na segunda fase, o juízo originário novamente 

aumento sua reprimenda, repetindo o aumento da pena-base”; II) feriu o 

princípio da proporcionalidade ao aumentar a pena-base do paciente, primário 

e portador de ótimos antecedentes, muito acima do mínimo legal – quase que o 

dobro; III) fi xou o regime fechado para o início do cumprimento da pena, sem 

nenhuma fundamentação específi ca, contrariando o disposto no art. 33, c/c art. 

59 ambos do Código Penal, e orientação doutrinária e jurisprudencial desta 

Corte e do Pretório Excelso; IV) violação dos Verbetes sumulares n. 718 e 719 

do STF e Súmula 440 desta Corte.

Requer, assim, a adequação da reprimenda e a consequente alteração do 

regime inicial do paciente para um mais brando.

O pedido liminar foi indeferido e as informações dispensadas (fl s. 224/225).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (fl s. 

232/236).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Por tratar-se de habeas 

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

segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio 

Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas 

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

constrangimento ilegal.

Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, discutir a dosimetria 

da pena e o regime prisional aplicado.

No caso, conforme já relatado, o paciente foi condenado como incurso 

no art. 14, caput, da Lei n. 6.368/1976 c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, 

às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, ao 

pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no valor mínimo legal. 

Na sentença condenatória, a pena-base do paciente foi exacerbada pelas 

seguintes razões, in verbis:

[...]

Histórico da Associação

A investigação realizada sobre a suposta associação destes autos permitiu 

a apreensão de mais de 125 (cento e vinte cinco) quilos de cocaína, em datas e 

locais diferentes, de modo que este dado constitui forte elemento de estabilidade 

do grupo. Uma breve análise cronológica das apreensões, em 04 (quatro) 

momentos distintos, revela a constante atuação do grupo:

Substância Entorpecente Apreendida

Ao longo da investigação empreendida, portanto, constatou-se a efetiva 

existência do crime de associação para o tráfi co de drogas envolvendo mais de 

125 (cento e vinte cinco) quilos de cocaína.

O grupo envolveu-se em vários episódios durante a investigação policial. 

Referidos episódios, em algumas oportunidades, culminaram com a apreensão 

de droga em várias regiões do país.

Além do entorpecente apreendido nessas oportunidades, ocorreram as 

prisões em fl agrante delito de algumas pessoas, tendo sido instaurado, no local 

de cada apreensão, feito judicial para apurar a responsabilidade dos envolvidos.

[...]

Observe-se o material apreendido durante todo o período de atividades da 

associação criminosa:
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I. Apreensão de 36 quilos de cocaína em Arraial D’Ajuda, Porto Seguro/BA, em 

26.02.2005.

[...]

II. Apreensão de 03 quilos de cocaína em Capivari, interior do Estado de São Paulo, 

em 21.08.2005.

[...]

III. Apreensão de 39 quilos de cocaína em Guarulhos/SP, em 17.03.2006.

[...]

IV. Apreensão de 48 quilos de cocaína no interior do Estado de São Paulo (Jarinu/

SP e Jundiaí/SP), em 21.03.2006.

[...]

Apresentado o entorpecente apreendido durante as atividades do “grupo”, 

cumpre agora estabelecer a autoria no crime de associação imputada aos 

acusados.

[...]

No caso em tela, toda a estrutura e a estabilidade da associação criminosa 

fi caram evidenciadas a partir do trabalho de inteligência realizado pela Polícia 

Federal, que revelou efetivo envolvimento entre Mohamad, Cleyton, Marco, Paulo, 

Sérgio, Valdir, Mounir, Edmir e Dirceu para a prática de crimes.

A grande quantidade de dinheiro apreendido, automóveis e outros bens 

demonstram estabilidade na consecução de crimes pela associação.

Anote-se, ainda, que os equipamentos eletrônicos, automóveis e outros, além 

de imóveis, devem ser considerados proveito do crime de associação para o tráfi co 

de drogas, pois os acusados não demonstraram origem lícita dos bens, ou efetivo 

exercício de atividade lícita, nem capacidade econômica para possuir tais bens.

[...]

Passemos à análise individual participação de cada um dos acusados:

[...]

Paulo César Pedroso de Camargo e Sérgio Adriano Simioni - Sérgio em seu 

interrogatório nega os fatos imputados na denúncia, alegando ser empresário e 

não ter vínculo com os demais acusados. Porém, durante a instrução verifi cou-se 

que o acusado tem participação na associação criminosa liderada por Mohamad. 

Paulo, por sua vez, não foi interrogado, nem mesmo encontrado, mas constituiu 

defensor, sendo-lhe decretada a revelia.

Assim como o acusado Paulo, Sérgio auxiliava Mohamad em suas negociações 

ilícitas atuando em operações de venda de droga. Ambos os acusados envolviam-

se com o transporte e a concretização das negociações de entorpecente. Tinham 

função essencial para garantir o sucesso das atividades realizadas pelo grupo.
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Paulo e Sérgio tiveram seu envolvimento evidenciado no episódio em que 

foram apreendidos trinta e seis quilos de cocaína em Porto Seguro, no Estado da 

Bahia,

Em contatos telefônicos freqüentes com o líder do grupo (Mohamad), referidos 

acusados coordenavam e mantinham o controle das atividades ilícitas. Destaque-

se que ambos mantinham suas atividades em Campinas, interior de Sao Paulo.

[...]

Paulo, por sua vez, também manteve contatos telefônicos com Cristiano no 

período anterior à apreensão da droga. Em 15.02.2005, ambos os interlocutores 

conversam sobre a logística do transporte da substância entorpecente, 

negociando com pessoas que seriam responsáveis pelo transporte da droga. Este 

é o áudio.

[...]

Alguns dias depois, Sérgio, Paulo e Cristiano conversam sobre os últimos 

preparativos para a concretização da negociação com a remessa da droga 

para o Estado da Bahia. Inicialmente, Sérgio e Paulo, em diálogos ocorridos 

em 22.02.2005 e 23.02.2005, confi rmam a negociação dizendo que está tudo 

pronto para a remessa da cocaína. Estes são os áudios que confi rmam o envio da 

substâncias entorpecente.

[...]

Note-se que os acusados Paulo e Sérgio mantiveram contato com a pessoa 

que, posteriormente, foi identifi cada como a destinatária da droga (sentença 

proferida pelo Juízo da comarca de Porto Seguro/BA, e o item 3.07 do Relatório 

Final da Polícia Federal, acostado a fl . 85/105 do volume 1 do apenso aos autos 

n. 2007.61.81.0013708-5), o que confi rma que as referências feitas por eles (grifo 

nos diálogos acima transcritos) diziam respeito à cocaína apreendida em Arraial 

D’Ajuda, Porto Seguro/BA (trinta e seis quilos).

Posteriormente à apreensão da droga, Sérgio, Mohamad, Paulo e Cristiano 

conversam intensamente sobre este episódio, discutem sobre a diligência policial, 

demonstrando seu envolvimento no delito. Observem-se as conversas fl agradas:

[...]

Diante do exposto, conclui-se que os acusados Paulo e Sérgio estiveram 

envolvidos nas atividades ilícitas da associação liderada pelo acusado Mohamad, 

não se restringindo as suas participações ao episódio de trinta e seis quilos de cocaína 

no Estado da Bahia.

[...]

Transnacionalidade

As provas carreadas aos autos demonstram que os acusados associaram-se 

para trafi car substância entorpecente com o exterior. São vários os elementos que 

comprovam a transnacionalidade do delito.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

768

Inicialmente, vale destacar que um dos integrantes do grupo (Edmir) era 

despachante aduaneiro dentre suas atividades estava a de verifi car as principais 

rotas marítimas que ligavam o Brasil ao Exterior e facilitar o transporte marítimo 

do entorpecentes. Tais fatos foram devidamente comprovados quando da análise 

da autoria relativa a Edmir e estão pormenorizados nos itens 3.19, 3.31 e 3.42 do 

relatório fi nal da polícia federal, apensados aos autos n. 2006.61.81.013708-5.

Por outro lado, nos diversos episódios em que ocorreram as apreensões de 

substância entorpecente, concretamente pode-se inferir o carater transnacional 

da associação. Assim, por exemplo, no episódio que envolveu a apreensão de 

doze quilos de cocaína em poder de um comissário de bordo, no aeroporto 

internacional de Guarulhos. O avião em que a droga foi apreendida estava 

partindo para a Alemanha, o que comprova que o entorpecente seria 

encaminhado para fora do país.

Outro fato que corrobora o caráter internacional das atividades ilícitas da 

associação, conforme bem assinalou o Ministério Público Federal em seus 

memoriais (fl . 3.685/3.686), cujos argumentos acolho integralmente:

[...]

Diante de tais circunstâncias, resta comprovado que a associação estava voltada 

para o tráfi co internacional de entorpecentes.

Saliento que as atividades da associação cessaram com a prisão dos acusados, 

em 21.03.2006. Sua atuação, pois, se deu sob a égide da Lei n. 6.368/1976. 

Sobreveio a Lei n. 11.343, de 23.08.2006, estabelecendo a mesma pena privativa 

de liberdade para o crime de associação, exasperando a pena pecuniária. Deve, 

pois, ser aplicada a lei antiga por ser mais benéfica. Entretanto, a inovação 

legislativa traz à análise questões relativas às regras de direito intertemporal, 

considerando mudanças nas causas de aumento (internacionalidade).

A lei nova é mais branda quanto à causa de aumento (art. 40, I, Lei n. 11.343), 

determinando a majoração de 1/6 a 2/3. Pela lei antiga (art. 18, I, Lei n. 6.368), o 

aumento era de 1/3 a 2/3.

Assim, a lei nova tem uma parte mais gravosa ao agente (pena pecuniária) 

e outra mais branda. A lei antiga, por sua vez, é menos gravosa em parte (pena 

pecuniária) e mais branda em outra.

[...]

Note-se, por oportuno, que a Lei n. 11.343/2006 (Nova Lei de Drogas) de 

23.08.2006, restaurou para o delito de associação para o tráfi co de drogas a pena 

de 03 a 10 anos de reclusão, majorando-se, também, a pena pecuniária. Trata- 

se, pois, nesse caso, de novatio legis in pejus, aplicando-se somente aos fatos 

ocorridos após sua entrada em vigor, sendo vedada a sua retroatividade (artigo 

1º do CP), salvo se a associação ainda estivesse em atividade, pois sendo delito 

permanente, aplicar-se-ia a Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal:
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A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, 

se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência”.

Portanto, in casu deve-se aplicar ao delito de associação para o tráfi co de 

drogas, o tipo penal incriminador do artigo 14 da Lei n. 6.368/1976, porém, a pena 

deve ser mensurada sob os limites de 03 (três) a 06 (seis) anos, conforme o artigo 

8º da Lei n. 8.072/1990. Observe-se que aludido artigo de lei alterou apenas a 

pena privativa de liberdade, razão pela qual a pena pecuniária deve ser aplicada 

nos moldes do artigo 14 da Lei n. 6.368/1976. Trata-se novamente de combinação 

de leis que se impõe em benefício do réu.

Destarte, os acusados Mohamad, Cleyton, Marco, Paulo, Sérgio, Valdir, Mounir, 

Edmir e Dirceu devem ser condenados como incursos no artigo 14, caput, da Lei n. 

6.368/1976 (pena privativa do artigo 8o da Lei n. 8.072/1990), c.c. artigo 40, inciso 

I, da Lei n. 11.343/2006. Sidnei deve ser absolvido por falta de provas (art. 386, VII, 

CPP).

Passo à dosimetria da pena.

Diante disso, fi xo aos acusados Mohamad, Cleyton, Marco, Paulo, Sérgio, Valdir, 

Mounir, Edmir e Dirceu, por incursos no artigo 14, caput, da Lei n. 6.368/1976, 

a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão, acima do mínimo legal, pois assim 

recomenda o artigo 59, caput, do Código Penal, porquanto a quantidade da droga 

negociada pelo grupo (100 kg cocaína), a forma organizada de atuação, a audácia 

e facilidade na realização do tráfi co de drogas, em face de poder econômico (bens e 

dinheiro), como circunstâncias do crime, impõem a inicial majoração.

Quanto a Cleyton, Marco, Paulo, Sérgio, Valdir, Mounir e Edmir não há agravantes 

ou atenuantes genéricas.

[...]

Tratando-se de comprovada associação para tráfico transnacional, incide a 

causa de aumento prevista nos inciso I do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006 para todos 

os acusados, pelo que procedo a um aumento de 1/2 (metade) da pena para todos 

os acusados.

Desta forma, para Cleyton, Marco, Paulo, Sérgio, Valdir, Mounir e Edmir, 

estabeleço a pena privativa de liberdade de 07 (anos) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão;

Para Mohamad e Dirceu estabeleço para cada um a pena privativa de liberdade 

de 09 (nove) anos de reclusão. Torno tais penas privativas de liberdade defi nitivas 

por ausência de outras causas variantes.

Quanto à pena pecuniária, será seguida a mesma proporção adotada para os 

aumentos da pena privativa.

Assim, fi xo para Cleyton, Marco, Paulo, Sérgio, Valdir, Mounir e Edmir a pena 

pecuniária de 200 (duzentos) dias-multa (padrões da lei - 6.368/1976); e para 

Mohamad e Dirceu, estabeleço a pena pecuniária de 300 (trezentos) dias-multa.
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Nos termos do artigo 38 da Lei n. 6.368/1976, cada dia-multa terá o valor 

unitário de um salário mínimo, igual para todos, considerando que a capacidade 

econômica deles se iguala, todos alegadamente comerciantes, e pelo alto valor 

da expressiva quantidade de droga negociada pela associação no período, cuja 

correção monetária se dará a partir do trânsito em julgado da sentença.

[...]

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP e artigo 44 da Lei n. 11.343/2006, 

o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado para todos os 

acusados, sendo incabível o sursis ou a substituição da pena privativa por 

restritivas. Ademais, a Lei n. 8.072/1990, a teor do artigo 2º, § 1º, determina que 

a pena seja cumprida inicialmente em regime fechado. Assim, fi xo como regime 

inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, admitindo a 

progressão nos termos do artigo 2º, § 2º, da Lei n. 11.464/2007. (Fls. 137/138)

Por sua vez, o Tribunal de origem decidiu a questão sob os seguintes 

fundamentos, in verbis:

[...]

Ao longo da investigação empreendida, portanto, constatou-se a efetiva 

existência do crime de associação para o tráfi co de drogas envolvendo mais de 

125 (cento e vinte e cinco) quilos de cocaína.

O grupo envolveu-se em vários episódios durante a investigação policial. 

Referidos episódios, em algumas oportunidades, culminaram com a apreensão 

de drogas em várias regiões do país.

Além do entorpecente apreendido nessas oportunidades, ocorreram as 

prisões em fl agrante delito de algumas pessoas, tendo sido instaurado, no local 

de cada apreensão, feito judicial para apurar a responsabilidade dos envolvidos.

Destaque-se, por oportuno, que as ações penais referentes a cada fl agrante 

encontram-se apensadas a estes autos. Esclareça-se que em todas as situações 

a droga foi submetida a exame químico-toxicológico, comprovando tratar-se 

de cocaína. (...) Observe-se o material apreendido durante todo o período de 

atividades da associação criminosa:

I. Apreensão de 36 quilos de cocaína em Arraial D´Ajuda, Porto Seguro/BA, em 

26.02.2005

II. Apreensão de 03 quilos de cocaína em Capivari, no interior do Estado de São 

Paulo, em 21.08.2005.

III. Apreensão de 39 quilos de cocaína em Guarulhos/SP, em 17.03.2006.

IV. Apreensão de 48 quilos de cocaína no interior do Estado de São Paulo (Jarinu/

SP e Jundiaí/SP), em 21.03.2006” 

Resta evidente, portanto, o caráter estável e permanente da societas sceleris 

em questão, constituída como uma ramifi cação de uma organização complexa 
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liderada por Mohamad Ahmad Ayube e por Joseph Nour Eddine Nasrallah, 

atuante principalmente na região de Jundiaí/SP, mas que realizava empreitadas 

criminosas que envolviam os demais núcleos radicados em outros Estados, com 

vistas à negociação de entorpecentes provenientes de outros países e à remessa 

de drogas para o exterior.

Dentre os episódios mencionados, emerge das gravações telefônicas 

transcritas na sentença a efetiva participação dos réus Mohamad, Sérgio e Paulo 

no tráfi co de 36 (trinta e seis) quilogramas de cocaína, apreendidos em Porto 

Seguro/BA.

Em 12.02.2005, Mohamad telefona para Paulo para lhe contar que conseguiu 

“arrumar mais cinco caixas de palmito”. Em outro diálogo, Paulo indaga a 

Mohamad se ele lhe arrumou um cheque para trocar. A alternância do objeto 

dos diálogos evidencia a dissimulação de uma negociação de entorpecentes que 

seriam fornecidos por Mohamad.

[...]

Observa-se, ainda, que no dia 27.02.2005, um dia após a apreensão da droga, 

Paulo conta a Mohamad que “não está nada bom, e não sabe nada ainda, só sabe 

que está tudo seguro.

Paulo fala que tem certeza apenas do menino lá (o motorista) foi preso e dos 

outros não tem certeza”. Acrescenta que o “médico” (designação codifi cada para 

advogado) também não tinha notícia dos demais, mas que “pegaram o menino 

depois da entrega, depois que passou a “operação” para o outro”. Mohamad 

desconfi a da situação e responde que “é golpe, porque se não estão todos na mão 

dos homens (presos) é porque é golpe e tem que liquidar todo mundo”.

O conjunto probatório demonstra que não se restringiu a este fato isolado a 

participação de Sérgio e Paulo nas atividades do grupo criminoso. A continuidade 

do vínculo fi ca nítida nos diálogos travados entre estes e Mohamad nas datas de 

16.04.2005 e 22.04.2005.

[...]

A narrativa deixa clara a relação de sujeição de Paulo e Sérgio às ordens de 

Mohamad para a prática do tráfi co internacional de drogas.

[...]

De rigor, portanto, a manutenção do decreto condenatório com relação a todos 

os recorrentes.

4. Da Dosimetria das Penas Passo às alegações relativas aos critérios de 

determinação das penas aplicadas aos réus.

De início, não vislumbro motivo para a redução da pena-base guerreada 

pelos acusados Marco Antônio, Sérgio, Cleyton e Edmir. O quantum defi nido na 

decisão de mérito se sustentou devidamente nas circunstâncias do delito, tais como 
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a complexidade da engrenagem criminosa, o destemor dos seus integrantes, além da 

habitualidade das atividades e volume de tráfi co realizado.

Embora a condenação dos recorrentes tenha por fundamento o revogado 

art. 14 da Lei n. 6.368/1976, ultrativo na hipótese dos autos por se tratar de 

norma mais benéfi ca aos réus, e sobre o qual não incide a norma do art. 42 da 

Lei n. 11.343/2006, cumpre assinalar que a quantidade e a natureza da droga são 

circunstâncias do crime cuja valoração era autorizada ainda sob vigência da lei 

antiga, com fundamento no art. 59 do CP.

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 apenas trouxe ao sistema normativo uma 

diretriz que já se concebia na esfera da discricionariedade judicial. Neste sentido, 

já decidiu o colendo STJ:

Penal. Tráfi co de drogas cometido na vigência da Lei n. 6.368/1976. Quantidade 

e natureza da substãncia transportada. 7,420 kg de cocaína. Majoração da pena 

base. Possibilidade. 1. A quantidade e natureza da substância encontrada na 

posse do agente do crime de tráfi co constitui motivo sufi ciente para a majoração 

da pena base. 2. Na espécie, foram encontradas com a recorrente mais de sete 

quilogramas de cocaína, sendo absolutamente viável o estabelecimento da 

pena base acima do mínimo legal. 2. Recurso especial a que se nega provimento. 

(REsp 200900165067, Jorge Mussi, STJ - Quinta Turma, DJe data: 13.09.2010.) 

Desta forma, não se incorre em desproporcionalidade ou ofensa ao princípio da 

individualização das penas ao se valorar negativamente os aspectos registrados 

na sentença, ainda que existam outras circunstâncias judiciais favoráveis.

No presente caso, embora se trate do delito de associação para o tráfi co, é 

certo que a quantidade e a natureza da droga negociada também infl uenciam 

a aplicação da pena. Tem-se que os apelantes integram grupo organizado 

voltado ao tráfi co internacional de cocaína, droga de notórios efeitos maléfi cos 

ao organismo humano que leva os seus usuários a um aumento progressivo da 

dependência físico-químico-psicológica, em larga escala.

Descabe o pleito do recorrente Cleyton de afastamento da causa de aumento 

de pena do art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006 ou da redução da fração de aumento 

para 1/6 (um sexto).

Como já foi explicitado, é incontroverso o âmbito transnacional dos delitos 

praticados no bojo da associação criminosa, sendo certo o alcance da majorante 

quanto aos crimes previstos do art. 33 ao art. 37 da Lei de Drogas.

Considerando que os crimes de tráfico e associação para o tráfico são 

autônomos e que sobre ambos incide a causa especial de aumento de pena, 

não se cogita de bis in idem pelo seu sopesamento na dosimetria da pena 

correspondente a cada infração penal. É o entendimento esposado pela colenda 

Quinta Turma do STJ (HC n. 10.613/RJ, rel. Min. Felix Fischer, DJ de 14.02.2000; REsp 

758.253/SC, rel. Min. Laurita Vaz, DJU de 1º.02.2006).

Ressalto que o grau de exasperação da referida majorante (1/2) foi estabelecido 

sem exagero, eis que se depara na hipótese dos autos com uma complexa 
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estrutura logística de tráfi co de transnacionalidade caracterizada tanto na origem 

quanto no destino das drogas.

Sublinho que é pacífico o entendimento desta colenda Turma quanto ao 

sopesamento dos itinerários delituosos planejados e executados na aquilatação 

da causa de aumento do art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006. Do mesmo modo, 

entendo que não se coaduna com a discricionariedade conferida pelo legislador 

a restrição a determinada fração para a incidência de cada uma das circunstâncias 

descritas no art. 40 da Lei de Drogas, nada obstando ao julgador tal fi xação por 

balizas diversas.

Não se verifica, outrossim, afronta ao princípio da individualização das 

penas pela aplicação do mesmo índice aos diversos réus, uma vez que todos 

eles aderiram de modo voluntário e consciente ao modus operandi e à amplitude 

transfronteiriça das atividades ilícitas considerados para a sua majoração, valendo-

se desta elaborada articulação para a consecução dos seus objetivos em larga 

escala, em vantagem concorrencial com outros grupos atuantes neste ramo da 

criminalidade.

Mantidas as reprimendas corporais no quantum fi xado pelo juízo a quo, não se 

cogita da concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direitos, eis que todos foram condenados a penas superiores a 4 (quatro) anos 

de reclusão, ausente o requisito objetivo do inciso I do art. 44 do CP.

No que concerne à fi xação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, 

consigno ser este adequado às circunstâncias judiciais especificadas quando 

se analisou as penas-base, encontrando fundamento no § 3º do art. 33 do CP a 

imposição do regime mais gravoso aos réus, bem como no seu § 2º, alínea a, no que 

diz respeito aos réus Mohamad e Dirceu.

Insurge-se o réu Sérgio contra as penas pecuniárias impostas, sob o argumento 

de que carecem de previsão legal, por prevalecer o preceito secundário do art. 

8º da Lei n. 8.072/1990, que assim dispõe: “Art. 8º Será de três a seis anos de 

reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes 

hediondos, prática da tortura, tráfi co ilícito de entorpecentes e drogas afi ns ou 

terrorismo”.

Neste particular, assiste razão ao recorrente, devendo também ser afastada 

a espécie penal, de ofício, com relação aos demais acusados. De se ver que o 

referido artigo não prescreve a cominação de pena de multa, descabendo a 

remissão ao preceito secundário originário do art. 14 da Lei n. 6.368/1976.

Isto porque é remansosa a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça 

e do Pretório Excelso de que, com o advento do mencionado dispositivo da Lei 

dos Crimes Hediondos, fi ca adstrita aos seus parâmetros a condenação pelo crime 

previsto no art. 14 da Lei n. 6.368/1976, o qual exige a associação de um número 

menor de agentes para a prática do crime de tráfi co do que o tipo penal de 

quadrilha, não fazendo sentido se permanecesse punido com maior severidade 
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que o estabelecido no art. 8º da Lei n. 8.072/1990. Merecem referência, quanto 

a este ponto, os julgados mencionados pela ilustre parecerista e outros: STF, AI 

820.480, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 03.04.2012; HC 83.017, Relator(a): Min. Carlos Britto, 

Primeira Turma, julgado em 02.09.2003; STJ, HC 137.144, Rel. Min. Maria Thereza 

de Assis Moura, DJ 22.03.2011; HC 45.788/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Quinta Turma, julgado em 03.08.2006, DJ 04.09.2006.

Por fi m, é mister esclarecer que a indenização pelos danos causados à Saúde 

Pública foi fi xada na sentença a teor do que dispõe o artigo 387, IV do CPP. Trata-

se de norma introduzida em 2008, pela Lei n. 11.719, ou seja, após o oferecimento 

da denúncia, razão pela qual na inicial acusatória não constou tal pedido 

indenizatório.

No entanto, a reparação imposta deve ser afastada, pois não foi demonstrado 

o prejuízo causado à Saúde Pública, mormente porque a droga acabou por ser 

apreendida, não podendo o magistrado arbitrar um valor a título de indenização 

sem qualquer critério, e sem que os réus tenham tido a oportunidade de se 

manifestar previamente.

[...]

Destarte, merece provimento o pleito do apelante Edmir para o afastamento 

da obrigação de reparar os danos causados à Saúde Pública, arbitrada no valor 

mínimo de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), estendendo de ofício a decisão aos 

demais réus.

[...]

Diante do exposto, não conheço o recurso interposto intempestivamente pelo 

réu Mohamad Ahmad Ayoube, dou parcial provimento ao recurso do réu Sérgio 

Adriano Simioni para afastar a pena pecuniária, dou parcial provimento ao recurso 

do réu Edmir Paulo Borreli para afastar a indenização por danos civis prevista no 

art. 387, IV, do CPP e nego provimento aos demais recursos. De ofício, afasto a 

pena de multa e a indenização por danos civis do art. 387, IV, do CPP com relação 

aos outros acusados.

É o voto. (Fls. 175/187)

Na via estreita do habeas corpus, marcado por cognição sumária e rito 

célere, deve ser evitada a modifi cação da sanção penal imposta pelas instâncias 

ordinárias, que estão mais próximas dos fatos e são soberanas na análise das 

provas contidas nos autos, devendo a revisão da pena ser concretizada somente 

nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na 

hipótese.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, o Magistrado deve efetuar a 

dosimetria da pena atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta 
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social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências 

do crime, bem como ao comportamento da vítima.

No caso, cumpre anotar que, conforme bem ressaltado pelo Tribunal de 

origem, embora a condenação do paciente “tenha por fundamento o revogado 

art. 14 da Lei n. 6.368/1976, ultrativo na hipótese dos autos por se tratar de 

norma mais benéfi ca aos réus, e sobre o qual não incide a norma do art. 42 da 

Lei n. 11.343/2006, cumpre assinalar que a quantidade e a natureza da droga 

são circunstâncias do crime cuja valoração era autorizada ainda sob vigência da 

lei antiga, com fundamento no art. 59 do CP.” (fl . 183).

Assim, observo que não se revela manifestamente desproporcional a 

elevação da pena-base em 2 (dois) anos, uma vez que as instâncias ordinárias 

demonstraram as razões do seu convencimento, exasperando a reprimenda 

com fundamento nas circunstâncias do crime, notadamente a quantidade e a 

natureza da droga negociada (100 kg de cocaína), além da forma organizada 

de atuação do grupo e a audácia e facilidade na realização do tráfi co de drogas, 

inclusive com o exterior.

Com efeito, na hipótese, tenho que a fixação da pena-base acima do 

mínimo legal foi aplicada de forma fundamentada e proporcional, na medida 

em que o magistrado demonstrou o envolvimento do paciente na associação 

criminosa, destacando o seu envolvimento com o transporte e a concretização 

das negociações de entorpecente, bem como ressaltando que o paciente teve 

função essencial para garantir o sucesso das atividades realizadas pelo grupo.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Crimes de associação para o tráfi co e tráfi co de drogas praticado 

sob a égide da Lei n. 6.368/1976. Pedido de absolvição quanto ao crime de 

associação para o tráfi co. Impossibilidade desta Corte avaliar elementos de autoria 

e materialidade por intermédio do remédio constitucional eleito. Diminuição da 

pena. Impossibilidade. Expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 12 

quilogramas de cocaína). Aumento da pena-base que se mostra proporcional. 

Habeas corpus denegado.

1. Este Superior Tribunal de Justiça não pode reavaliar os elementos de autoria 

e materialidade para absolver o Paciente, pois tal pretensão depende de amplo 

reexame da matéria fático-probatória, o que se mostra impróprio na via do 

habeas corpus - remédio de rito célere e de cognição sumária.

2. Ainda que o delito tenha sido praticado sob a vigência da Lei n. 6.368/1976, 

segundo entendimento desta Corte é “lícito ao juiz levar em conta a quantidade 

da substância entorpecente na fi xação da pena, a fi m de elevar a pena-base acima 

do mínimo” (HC 35.795/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ de 1º.08.2005).
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3. No caso, o aumento da pena-base releva-se proporcional e razoável, 

mormente porque se considerou, concretamente, circunstâncias que extrapolam 

consideravelmente as elementares do tipo imputado ao Paciente: apreensão de 

12,105 quilogramas de cocaína, bem como o fato de ser o Paciente o chefe da 

organização criminosa, com atuação em diversas regiões de São Paulo.

4. Resta justificada a dosimetria da pena nos termos do art. 42, da Lei n. 

11.343/2006, segundo o qual “[o] juiz, na fi xação das penas, considerará, com 

preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a 

quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social 

do agente.” E ainda o revogado art. 37, da Lei n. 6.368/1976 (vigente quando 

da conduta praticada), considerava, “[p]ara efeito de caracterização do crimes 

defi nidos nesta lei, a autoridade atenderá à natureza e à quantidade da substância 

apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as 

circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente” 

(sem grifos nos originais).

5. Daí, “justificada e razoável a dosimetria utilizada pelo magistrado para 

fi xar a pena-base, não se permite, em sede de habeas corpus, rever o conjunto 

probatório para examinar a justiça da exasperação” (STJ, HC 58.493/RJ, 6ª Turma, 

Rel. Min. Maria Thereza, DJ de 24.09.2007).

6. Habeas corpus denegado. (HC 202.282/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 05.03.2013, DJe 12.03.2013)

Habeas corpus. Penal. Associação para o tráfi co. Fixação da pena-base acima do 

mínimo legal. Proporcionalidade entre os fundamentos judiciais e a exasperação 

da reprimenda. Paciente era o “químico” responsável pelo processamento da 

cocaína, dentro de grupo organizado que atuava nos Morros do Jacaré, Mandela, 

Manguinhos e Vila Kennedy. Regime prisional mais gravoso devidamente 

fundamentado. Pleito de substituição da pena restritiva de direitos por privativa 

de liberdade. Não preenchimento dos requisitos do art. 44, inciso III, do Código 

Penal. Habeas corpus denegado.

1. O Paciente foi condenado como incurso no crime de associação para o 

tráfi co, do art. 14, da Lei n. 6.368/1976, às penas de 05 anos e 2 meses de reclusão, 

em regime inicial fechado, porque associado a outras pessoas processava a droga 

recebida de trafi cantes, para ser comercializada, agindo como “químico” do tráfi co.

2. Não há constrangimento ilegal a ser sanado na via do habeas corpus, estranha 

ao reexame da individualização da sanção penal, quando a fi xação da pena-base 

acima do mínimo legal, de forma fundamentada e proporcional, justifi ca-se em 

circunstâncias judiciais desfavoráveis. E, como não resta comprovada nenhuma 

ilegalidade ou abuso de poder na individualização da pena-base, essa via não é 

adequada para dizer se foi justa ou não a reprimenda aplicada ao Paciente.

3. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, porque considerada, 

no caso concreto, circunstância judicial desfavorável à Paciente, tem-se por 
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justifi cada a fi xação de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 

33, §§ 2º e 3º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

4. Não obstante o afastamento da vedação legal, constata-se que, no caso em 

apreço, não se mostra adequada a conversão da pena privativa de liberdade em 

sanções restritivas de direitos, uma vez que o Paciente não preenche os requisitos 

previstos no art. 44, inciso III, do Código Penal.

5. Habeas corpus denegado. (HC 210.004/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 19.02.2013, DJe 28.02.2013)

Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Não cabimento. 

Tráfi co e associação para o tráfi co. Lei n. 6.368/1976. Dosimetria da pena. Penas-

base fixadas acima do mínimo legal. Fundamentação adequada quanto às 

circunstâncias e consequências do crime. Motivos do crime. Intuito de lucro fácil. 

Fundamentação inidônea. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem 

concedida de ofício.

I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso fi rmou orientação no sentido de 

não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de 

cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 

DJe de 11.9.2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toff oli, DJe de 1º.8.2014 e 

RHC n. 117.268/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe de 13.5.2014). As Turmas que 

integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, 

também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em 

detrimento do recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. 

Ministra Laurita Vaz, DJe de 2.9.2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28.8.2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. 

Nefi  Cordeiro, DJe de 4.9.2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4.6.2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfi lhando esse entendimento, a utilização 

de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que 

implica o não-conhecimento da impetração.

Contudo, no caso de se verifi car confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar 

constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de 

ofício.

III - A grande quantidade de substância entorpecente apreendida (6 kg de 

cocaína), bem como o modus operandi da prática delitiva, são circunstâncias que 

justifi cam o aumento das penas-base acima do mínimo legal (Precedentes do 

STJ).

IV - Consoante reiterada jurisprudência do STF e do STJ, o intuito de lucro fácil 

não é fundamento idôneo para justifi car a elevação das penas-base acima do 

mínimo legal.
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Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para redimensionar 

as penas-base, tornando-a defi nitiva em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 

em regime inicialmente fechado. (HC 284.582/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, julgado em 04.11.2014, DJe 17.11.2014)

Agravo regimental no recurso especial. Penal. Tráfi co internacional. Quantidade 

e natureza da droga. Preponderância. Vetores utilizados para a fi xação da pena-base. 

Possibilidade.

1. Consoante fi rme entendimento desta Corte, a quantidade e a qualidade do 

entorpecente devem preponderar no momento de fi xação da pena-base. Precedentes.

2. Assim, considerando-se a apreensão, na espécie, de 4.985g de cocaína, bem 

como que a ponderação das circunstâncias judiciais não confi gura mera operação 

aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma, mostra-se justificado o 

aumento em 2 anos da pena-base.

[...]

2. Agravo regimental a que se dá provimento em parte a fi m de reconhecer a 

aplicação da atenuante da confi ssão espontânea (AgRg no REsp 1.317.708/SP, Rel. 

Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29.10.2013).

No mesmo sentido, trago à colação este julgado, do Supremo Tribunal 

Federal:

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfi co transnacional de entorpecentes. 

Dosimetria. Pena-base acima do mínimo legal. Menoridade relativa. Quantum de 

atenuação da pena. Patamar de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da 

Lei n. 11.343/2006. Fixação de regime inicial semiaberto. Substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos. Circunstâncias desfavoráveis. 

Natureza e quantidade da droga apreendida. Fundamentos idôneos. 1. A 

dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, 

como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos 

predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos 

em que se deve basear. 2. Idônea a exasperação da pena-base com fundamento 

na natureza das substâncias traficadas, consoante preconiza o art. 42 da Lei n. 

11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal. [...] 7. Recurso a que se nega provimento 

(RHC 129.951, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-202 PUBLIC 

08-10-2015)

Ademais, não há falar em flagrante ilegalidade na fixação do regime 

prisional fechado, tendo em vista que as circunstâncias judiciais desfavoráveis 

ao paciente – notadamente a quantidade e a natureza da droga negociada (100 

kg de cocaína) –, utilizadas na primeira fase da dosimetria para majorar a pena-
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base, justifi cam a fi xação do regime prisional mais gravoso, com base no disposto 

no art. 33, §§ 2º e 3º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

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

Penal. Agravo regimental no recurso especial. Art. 42 da Lei de Tóxicos. Regime 

inicial de cumprimento de pena. Quantidade de entorpecente. Preponderância. 

Art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Minorante não afasta hediondez. Matéria pacifi cada. 

Ofensa à Constituição. Inviável o exame em recurso especial.

I - A valoração negativa da circunstância referente à quantidade e natureza 

das substâncias entorpecentes apreendidas, realizada, seja na primeira ou na 

terceira fase da dosimetria, na linha da orientação emanada do Supremo Tribunal 

Federal, autoriza a fi xação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. 

(Precedentes).

II - A aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos, não tem 

o condão de afastar a natureza hedionda do delito de tráfi co de drogas. (Súmula 

512/STJ).

III - Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de 

prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos/princípios 

constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal 

Federal (AgRg no REsp n. 1.205.385/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi  Cordeiro, DJe 

de 11.5.2015).

Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1.480.517/MS, Rel. Ministro Felix 

Fischer, Quinta Turma, julgado em 01.09.2015, DJe 11.09.2015).

Habeas corpus substituto de recurso próprio. Inadequação da via eleita. Tráfi co 

ilícito de entorpecentes. Paciente condenado à sanção corporal total de 7 anos de 

reclusão. Antecedentes criminais. Processo com condenação defi nitiva por prazo 

superior a cinco anos. Possibilidade. Precedentes. Regime inicial fechado. Pena-

base fi xada acima do mínimo legal, com lastro, também, na quantidade elevada 

da droga apreendida. Fundamentação concreta. Manutenção do regime mais 

gravoso. Inexistência de coação ilegal. Habeas corpus não conhecido.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela 

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração 

de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema 

recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, 

visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do 

julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do 

agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos 

parâmetros legais ou de fl agrante desproporcionalidade.
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- A teor da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores transitadas 

em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, 

I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a 

confi guração de maus antecedentes. Precedentes.

-  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27.7.2012, ao julgar o HC 

111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do 

art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 

11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado 

para os condenados por crimes hediondos e equiparados.

- Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, 

é necessário fundamentação específica, com base em elementos concretos 

extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas 440/STJ e 718 e 719 do STF.

- Na espécie, consigne-se que, a despeito de a condenação ter sido à pena inferior 

a 8 anos de reclusão, o acórdão recorrido destacou que, como a pena-base foi 

estabelecida acima do piso legal em razão, também, da quantidade elevada da 

droga apreendida (65 kg de maconha), há circunstâncias judiciais desfavoráveis que 

tornam possível a fi xação do regime inicial fechado, consoante dispõem os arts. 33, § 

3º, e 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

- Habeas corpus não conhecido. (HC 359.210/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.11.2016, DJe 16.11.2016; sem grifos no 

original)

Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação. Tráfi co 

de drogas e uso de documento falso. Concurso material. Somatório de penas. 

Regime prisional. Circunstâncias concretas do delito de tráfi co. Quantum da pena. 

Quantidade de drogas. Regime fechado. Adequação. Ordem não conhecida.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacifi caram orientação no sentido 

de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 

constatada a existência de fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fi xado de acordo com a 

soma resultante das penas impostas em razão do concurso material de crimes.

3. A obrigatoriedade do cumprimento inicial em regime fechado aos 

sentenciados por crimes hediondos e a eles equiparados não mais subsiste, 

diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 

2º da Lei n. 8.072/1990, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 

111.840/ES (em 27.7.2012).

4. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário 

à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor 

motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, 

na hipótese de condenado por crime de tráfi co de drogas, ao disposto no art. 42 
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da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância 

a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a 

conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal.

5. A jurisprudência desta Corte é fi rme no sentido de que “a gravidade abstrata 

do delito de tráfi co de entorpecentes não serve de fundamento para a fi xação 

do regime inicial fechado, tampouco para a negativa do benefício da liberdade 

provisória, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo 

Tribunal Federal do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com redação que lhe foi 

dada pela Lei n. 11.464/2007, e de parte do art. 44 da Lei n. 11.343/2006. 3. O 

discurso judicial que se apresenta puramente teórico, carente de real elemento de 

convicção não justifi ca o regime inicial mais severo para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade” (HC 327.726/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

Quinta Turma, DJe 16.12.2015).

6. No caso, embora o paciente seja primário e o somatório das penas tenha 

fi cado em 7 anos e 10 meses de reclusão, o Tribunal a quo, diante do quantum da 

pena aplicada e das circunstâncias concretas do delito, notadamente a quantidade 

da droga apreendida (717 frascos de lança-perfume), fixou motivadamente 

o regime fechado (imediatamente mais grave segundo o quantum da sanção 

aplicada), em consonância com a jurisprudência desta Corte, que entendo ser o 

adequado para a prevenção e a reparação do delito.

7. Ordem não conhecida. (HC 362.543/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta 

Turma, julgado em 18.10.2016, DJe 08.11.2016)

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 341.173-PE (2015/0287666-1)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Impetrante: Erik Limongi Sial e outros

Advogado: Raquel Braga Vieira e outro(s) - PE029084

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

Paciente: Luiz Eduardo Falco Pires Correa

Paciente: José Luis Magalhães Salazar
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Paciente: Julio Cesar Pinto

Paciente: Paulo Altmayer Gonçalves

EMENTA

Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Não cabimento. 

Crime contra a ordem tributária. Inépcia da denúncia. Não 

ocorrência. Peça em conformidade com o disposto no art. 41 do CPP. 

Crime societário. Possibilidade de denúncia geral. Inexistência de 

responsabilidade penal objetiva. Ausência de fl agrante ilegalidade. 

Atipicidade da conduta. Reexame aprofundado das provas. 

Impossibilidade no âmbito do writ. Execução fi scal. Oferecimento de 

seguro garantia. Não se equipara a pagamento. Writ não conhecido.

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

a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior 

Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações 

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

de eventual constrangimento ilegal.

2. Nos crimes societários, não se exige a descrição individualizada 

das condutas de cada acusado, bastando para se assegurar o direito à 

ampla defesa a descrição do fato delituoso e a indicação da participação 

de cada autor na empreitada criminosa. Assim, no caso dos autos, não 

há falar em responsabilidade penal objetiva, tendo em vista que fi cou 

demonstrado na denúncia o liame subjetivo na conduta imputada 

aos recorrentes, que, como presidente e diretores da pessoa jurídica, 

supostamente teriam sonegado tributo mediante a inserção de dados 

inexatos nos livros de entrada.

3. A análise de que a conduta seria atípica demanda o exame 

aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir 

as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, 

providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do 

recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória.

4. Por fi m verifi ca-se que “a orientação deste Superior Tribunal 

se fi rmou no mesmo sentido do acórdão impugnado de que a garantia 

aceita na execução fi scal não possui a natureza jurídica de pagamento 
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da exação e, portanto, não fulmina a justa causa para a persecução 

penal, pois não confi gura hipótese taxativa de extinção da punibilidade 

do crime tributário” (AgRg no AREsp 831.642/PI, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28.06.2016).

Habeas Corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, não conhecer do pedido e cassar a liminar anteriormente deferida.

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

e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 28 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 7.4.2017

RELATÓRIO

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

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

Eduardo Falco Pires Correa, José Luís Magalhães Salazar, Júlio Cesar Pinto 

e Paulo Altmayer Gonçalves contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Pernambuco, no julgamento do HC n. 7487-51.2015.8.17.0000, 

assim ementado:

Constitucional e Processual Penal. Delitos tipificados no art. 1º, inciso II 

da Lei n. 8.137/1990 em continuidade delitiva e no art. 288 do Código Penal. 

Alegação de inépcia da inicial acusatória ante a mitigação das regras do art. 41 

do Código de Processo Penal. Denúncia que cumpre todos os requisitos legais. 

Ausência de violação do disposto no art. 395 do CPP. Arguição de inépcia da 

denúncia por ser a mesma genérica impedindo assim o exercício do contraditório 

e da ampla defesa. Inocorrência. Denúncia que descreve condutas ilícitas e 

encontra suficiente lastro probatório nas investigações realizadas. Crime de 

autoria coletiva. Desnecessidade de individualização minuciosa das condutas. 

Pleito de trancamento da ação penal sob o argumento de ausência de vínculo 
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entre a conduta dos pacientes e o suposto fato criminoso. Alegação de ausência 

de comprovação do dolo/demostração de fraude. Atipicidade das condutas 

atribuídas aos pacientes. Impossibilidade de análise na via eleita. Práticas que 

devem ser devidamente apuradas no decorrer na instrução criminal e não na 

via estreita do writ. Teoria do domínio do fato. Pedido de trancamento da ação 

sob a alegação de que o depósito do montante devido em ação cível impede a 

persecução penal. Ausência de justa causa para a ação penal. Argumento que 

não se sustenta. Independência das instâncias cível e penal. Existência de seguro 

garantia nos autos do juízo cível não extingue a punibilidade. Art. 9º, § 2º da Lei 

n. 10.684/2003 exige pagamento integral ou parcelamento do débito tributário. 

Ordem denegada. Decisão unânime.

I. No presente caso, a peça acusatória, cumpriu com todos os requisitos 

legais exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Legal, sem que incorresse em 

qualquer violação no disposto no art. 395, do mesmo diploma legal. Denúncia 

indicou os crimes supostamente executados, a forma pela qual teriam ocorrido as 

práticas delitivas e os supostos autores;

II. A jurisprudência dos Tribunais Superiores fixou-se no sentido de que 

nos crimes societários, de autoria coletiva, a doutrina e a jurisprudência têm 

procurado abrandar o rigor do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, 

dada a natureza dessas infrações, quando nem sempre é possível, na fase de 

formulação da peça acusatória, operar a uma descrição detalhada da atuação de 

cada um dos denunciados;

III. Nos casos de crimes societários, a instrução criminal é o momento 

adequado à averiguação da conduta de cada um dos supostos autores do 

crime, não havendo necessidade de que haja a individualização das respectivas 

condutas antes mesmo da análise das provas mediante o contraditório. Nesta fase 

inicial não é necessário existir prova cabal da autoria, sendo sufi cientes apenas 

indícios, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate, razão pela qual deve 

prosseguir-se com a persecução penal;

IV. Da ausência de demonstração de nexo causal entre as condutas dos 

pacientes e o evento, supostamente, delituoso. Indícios da suposta prática do 

delito de sonegação fiscal e do art. 288 do CP autorizam o recebimento da 

denúncia e processamento da demanda. A discussão acerca das teses da defesa 

e da acusação deve ser travada no decorrer da instrução criminal, momento 

no qual as partes poderão sustentá-las, produzindo as provas que entenderem 

necessárias, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

não sendo diante de matéria fática controversa, onde se faz necessária instrução 

criminal ou o exame aprofundado de provas, o habeas corpus a via apropriada 

para solução do litígio;

V. O trancamento de pleito criminal, antes mesmo de qualquer instrução 

processual, é medida excepcional, ao passo que impede o Ministério Público, 

como titular da ação penal pública, de comprovar as imputações feitas no 

decorrer da persecutio crimini;
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VI. Inviável o reconhecimento da alegada atipicidade das condutas atribuídas 

aos pacientes, em razão da ausência de dolo, pois, para se acolher o referido 

pleito seria necessário o revolvimento aprofundado do conjunto probatório, 

providência inadequada na via estreita do habeas corpus, sendo certo que tais 

alegações deverão ser melhor deliberadas no âmbito do processo criminal;

VII. Quanto a garantia apresentada no juízo cível, há que se observar que 

a independência entre as instâncias autoriza a propositura da ação penal, 

ressaltando-se ainda que a garantia do juízo cível não equivale ao pagamento 

do crédito tributário. Assim, o oferecimento de Carta de Fiança correspondente à 

dívida não fulmina a justa causa para a persecução penal;

VIII. Por unanimidade de votos, denegou-se a ordem. (fl s. 1.192/1.193)

No presente writ, alega o impetrante; a) ausência de justa causa para ação 

penal, em decorrência da garantia integral dos valores discutidos nos autos 

de infração tributária que serviu de base à presente persecução criminal; b) 

inépcia da denúncia pela ausência da demonstração do nexo causal entre a 

conduta dos recorrentes e o fato típico, o que resulta em imputação objetiva em 

decorrência do simples fato de os mesmos ocuparem, respectivamente a função 

de Presidente e Diretores da Telemar Norte Leste S/A; c) a conduta ser atípica, 

ante a inexistência de suporte fático a demonstrar a prática de fraude ou ardil, 

pois emitiu documento de autocompensação seguindo a sistemática tributária-

administrativa.

Busca, assim, o trancamento da Ação Penal n. 007552-77.2014.8.17.0001.

Deferida a liminar às fl s. 1.552/1.554 pelo Eminente Ministro Gurgel de 

Faria para suspender a audiência de oitiva de testemunha de acusação marcada 

para o dia 10 de novembro de 2015, bem como o andamento da Ação Penal n. 

007552-77.2014.8.17.0001.

O Ministério Público Federal, às fls. 1.655/1.668, opinou pelo não 

conhecimento do writ, ou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Por se tratar de habeas corpus 

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

a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio 

Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas 
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na inicial, razoável a análise do feito para verifi car a existência de eventual 

constrangimento ilegal.

Como visto acima, busca o impetrante o trancamento da ação penal.

Inicialmente, quanto à assertiva de inépcia de denúncia, registra-se que 

esta Corte Superior pacifi cou o entendimento segundo o qual, em razão da 

excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifi ca 

possível quando fi car demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação 

probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade 

delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da 

punibilidade.

É certa, ainda, a possibilidade de trancamento da persecução penal nos 

casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do 

Código de Processo Penal – CPP, o que não impede a propositura de nova ação 

desde que suprida a irregularidade.

Todavia, no caso dos autos, conforme asseverado no voto condutor, a 

denúncia descreveu a conduta delituosa dos recorrentes. A propósito, confi ra-se:

Sustenta o impetrante ser a denúncia mitigação das regras do art. 41 do 

Código de Processo Penal.

No presente caso, conforme já transcrito acima a peça acusatória, cumpriu 

com todos os requisitos legais exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Legal, 

sem que incorresse em qualquer violação no disposto no art. 395, do mesmo 

diploma legal. Vejamos:

[...]

De fato, o art. 41 do CPP determina a descrição do fato e de seu possível autor. 

Estando a denúncia em conformidade com tal preceito, não se pode cogitar que 

seja inepta.

Conforme informações encaminhadas pela autoridade coatora, a denúncia 

indicou o crime supostamente executado (supressão de tributo), a forma pela 

qual teria ocorrido a prática delitiva (inserção de elementos inexatos no Livro de 

Registro de Entradas) e os supostos autores, diretores e presidente da empresa, 

por meio da qual a sonegação teria sido realizada.

Assim, não se pode falar em denúncia inepta, porquanto tal inicial se submete 

aos requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, tendo em vista que nela consta a 

qualifi cação dos acusados, a descrição do suposto fato criminoso, bem como a 

apresentação do rol de testemunhas. Destarte, o que se pode constatar, neste 

momento, é que a denúncia descreve uma conduta ilícita e possui respaldo na 

fi scalização Estadual. (fl . 1.157)
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Da leitura acima extrai-se que a exordial acusatória imputa aos recorrentes 

a prática de crime contra a ordem tributária, considerando que, na condição de 

presidente e diretores da pessoa jurídica, sonegaram o pagamento de ICMS 

descrevendo, ainda, o modus operandi da conduta delituosa.

Nesse contexto, entendo que a denúncia ofertada pelo Parquet local não 

ofende o direito à ampla defesa e ao contraditório e permite o livre exercício 

do direito de defesa, na medida em que descreve, mesmo de forma sucinta e 

objetiva, toda a prática delitiva imputada aos acusados, demostrando indícios 

sufi cientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal entre 

a conduta apontada e o tipo penal imputado, exatamente nos termos do que 

dispõe o art. 41 do CPP. Vejam-se:

Recurso ordinário em habeas corpus. Sonegação fi scal. Alegação de inépcia 

formal da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal. Improcedência. 

Recurso não provido.

1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, 

admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de 

apreciação probatória, a alta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção 

da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.

2. Não há falar em inépcia da denúncia se a inicial preenche os requisitos 

do art. 41 do CPP e explicita, de forma satisfatória, a conduta delitiva e as 

circunstâncias da sonegação fi scal, estabelecendo, com elementos que deverão 

ser aprofundados durante a instrução criminal, que os recorrentes, como 

administradores da pessoa jurídica, fraudaram a norma tributária para suprimir 

pagamento de ICMS. A afi rmativa de que possuíam altos cargos e poderes de 

determinar, decidir e fazer com que os subordinados executassem os atos foi 

lastreada em atas das assembleias gerais ordinárias, que comprovam o exercício 

do mandato no período descrito na denúncia.

3. A tese de que os recorrentes, apesar de presidente e vice-presidentes da 

empresa, com poderes de administração e de gerência, não tiveram nenhum 

vínculo com a sonegação fi scal não pode ser discutida no habeas corpus, por 

demandar análise vertical de provas indicadas somente pela defesa, sem o 

contraditório da parte adversa.

4. É possível constatar que o Juízo cível excluiu os recorrentes da execução 

fi scal apenas porque não foram parte do processo administrativo aberto contra 

a pessoa jurídica, sem afastar eventual responsabilidade pessoal dos gestores ou 

desconstituir o crédito tributário objeto da ação penal.

5. A garantia do crédito tributário na execução fi scal - procedimento necessário 

para que o executado possa oferecer embargos - não possui, consoante o Código 

Tributário Nacional, natureza de pagamento voluntário ou de parcelamento da 
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exação e, portanto, não fulmina a justa causa para a persecução penal, pois não 

confi gura hipótese taxativa de extinção da punibilidade ou de suspensão do 

processo penal.

6. Como alinhavado pela instância ordinária, a legislação penal em matéria 

de crimes contra a ordem tributária já é benevolente com aqueles que incorrem 

nestes delitos, pois prevê formas de extinção da punibilidade e de suspensão do 

processo não proporcionadas aos crimes em geral.

7. Assim, não deve ser admitida a ampliação da benesse legal de forma 

automática, toda vez que o agente garantir a execução fiscal para oferecer 

embargos, sem que haja prova inequívoca do pagamento ou do parcelamento do 

tributo, máxime porque o crime pressupõe, além do inadimplemento, a prática de 

conduta ardilosa para violar a ordem tributária.

8. Recurso ordinário não provido. (RHC 65.221/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti 

Cruz, Sexta Turma, DJe 27.06.2016)

Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 334 do Código Penal. Inépcia 

da inicial acusatória. Inexistência. Presença dos requisitos do art. 41 do CPP. 

Demonstrada a mínima correlação dos fatos delituosos com a atividade do 

acusado. Recurso desprovido.

1. A jurisprudência dos tribunais superiores admite o trancamento do inquérito 

policial ou de ação penal, excepcionalmente, nas hipóteses em que se constata, 

sem o revolvimento de matéria fático-probatória, a ausência de indícios de 

autoria e de prova da materialidade, a atipicidade da conduta ou a extinção da 

punibilidade, o que não se observa neste caso. Precedentes.

2. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os 

requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça 

acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e 

com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a 

conduta imputada, bem como sua tipifi cação, com vistas a viabilizar a persecução 

penal e o contraditório pelo réu.

3. Quanto ao caso, relativo a crimes societários, vale ressaltar que, segundo 

entendimento reiterado desta Corte, “embora a vestibular acusatória não possa 

ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente 

as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir 

e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação 

e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se consideram 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal” (RHC 55.597/

SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28.4.2015).

4. Não assiste razão ao recorrente ao alegar a inépcia da denúncia que, a toda 

evidência, preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto está 

demonstrado o vínculo subjetivo entre o paciente e os fatos a ele atribuídos 
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como crimes contra a ordem tributária, com indicação, inclusive, da condição de 

único sócio administrador da empresa “BW Off shore do Brasil Ltda”, o que justifi ca a 

plausibilidade jurídica da imputação.

5. Recurso desprovido. (RHC 61.765/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta 

Turma, DJe 10.12.2015)

Processual Penal. Habeas corpus. Inadequação da via eleita. Crime tributário. 

Trancamento de ação penal. Inépcia da denúncia. Inocorrência.

[...]

2. O trancamento de ação penal constitui “medida excepcional, só admitida 

quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo 

do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa 

extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de 

prova da materialidade do delito” (HC 281.588/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Quinta Turma, DJe 05.02.2014) e que “só deve ser adotada quando se apresenta 

indiscutível a ausência de justa causa e em face de inequívoca ilegalidade da 

prova pré-constituída”. (STF, HC 107.948 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira 

Turma, DJe 14.05.2012).

3. Hipótese em que a denúncia descreve que, na condição de fiscal de 

tributos, o paciente teria atuado da mesma forma que seus colegas denunciados, 

permitindo a passagem dos transportadores sem fi scalização e colocado seu 

carimbo em notas fi scais frias.

4. A exordial acusatória apresenta uma narrativa congruente dos fatos, 

permitindo o exercício da ampla defesa, descrevendo conduta que, ao menos 

em tese, confi gura crime, ou seja, não é inepta a denúncia que, atentando aos 

ditames do art. 41 do CPP, qualifi ca os acusados, descreve o fato criminoso e suas 

circunstâncias. Não há que se falar em inépcia da peça acusatória por falta de 

individualização da conduta. A circunstância, por si só, de o Ministério Público ter 

imputado ao recorrente a mesma conduta dos demais denunciados não torna a 

denúncia genérica, indeterminada ou imprecisa.

5. Habeas corpus não conhecido. (HC 250.345/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

Quinta Turma, DJe 26.11.2015)

De outra parte, com relação à tese de que a conduta seria atípica, tal análise 

demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de 

desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos 

fatos, acerca da ausência de dolo, providência inviável de ser realizada dentro dos 

estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido
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Processual Penal. Acórdão recorrido. Nulidade. Falta de suficiente 

fundamentação. Não ocorrência. Recebimento da denúncia e análise da resposta 

à acusação. Nulidade por ausência de fundamentos. Pecha inexistente. Ação 

penal. Estelionato. Trancamento. Impossibilidade.

[...]

3 - O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da 

ação penal, quando o pleito se baseia inexistência de justa causa (atipicidade por 

ausência de dolo e falta de materialidade), não relevada, primo oculi. Intento, em 

tal caso, que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via 

restrita do writ.

4 - Recurso não provido. (RHC 68.745/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, DJe 10.06.2016)

Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Via inadequada. Roubo 

circunstanciado. Absolvição por insufi ciência probatória. Exame aprofundado 

de matéria fático-probatória. Prova colhida apenas no inquérito policial. Não 

ocorrência. Regime inicial fechado. Gravidade abstrata. Constrangimento ilegal 

evidenciado.

[...]

2. A via estreita do writ não é adequada à análise de alegações relativas à 

absolvição por falta de provas para a condenação, por demandar tal exame o 

revolvimento fático-probatório. Precedentes.

[...]

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o 

regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. (HC 316.472/SP, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 1º.09.2015)

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

ordinário ou de revisão criminal. Não cabimento. Atentado violento ao pudor. 

Absolvição. Ausência de provas. Impossibilidade. Reexame probatório. Incidência 

da atenuante. Supressão de instância. Análise prejudicada. Súmula 231/STJ. Pena-

base fi xada no mínimo legal. Writ não conhecido.

[...]

2. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram 

ao reconhecimento da autoria e, por consequência, à condenação, não cabe a 

esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afi rmado, pois demandaria 

profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual.

[...]

5. Habeas corpus não conhecido. (HC 195.883/MG, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 

Sexta Turma, DJe 07.08.2015)
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Por fi m, registra-se que “a orientação deste Superior Tribunal se fi rmou 

no mesmo sentido do acórdão impugnado de que a garantia aceita na execução 

fi scal não possui a natureza jurídica de pagamento da exação e, portanto, não 

fulmina a justa causa para a persecução penal, pois não confi gura hipótese 

taxativa de extinção da punibilidade do crime tributário” (AgRg no AREsp 

831.642/PI, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28.06.2016).

A corroborar esse posicionamento:

Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime contra a ordem 

tributária. Lei n. 8.137/1990. Denúncia. Trancamento da ação penal. Extinção 

da punibilidade. Carta de fi ança bancária não é pagamento integral do crédito. 

Recurso desprovido.

1. O oferecimento de carta de fiança bancária como garantia de crédito 

tributário não autoriza o trancamento da ação penal. Embora seja possível, 

futuramente, em caso de quitação, extinguir-se a punibilidade, trata-se de mera 

presunção.

2. “O oferecimento de garantia em embargos à execução fiscal, ainda 

que potencialmente capaz de saldar, ao final daquele feito, o débito fiscal 

questionado, não é causa extintiva de punibilidade penal prevista como tal em 

nosso ordenamento, sendo descabida, por razões óbvias, sua equiparação à 

quitação integra do débito a que se refere o art. 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003.” (HC 

235.164/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Ministra Alderita 

Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 

19.11.2012, DJe 17.12.2012)

3. Recurso desprovido. (RHC 67.209/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29.04.2016)

Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Sonegação fi scal. Trancamento 

de inquérito policial. Bem imóvel dado em garantia de execução fiscal. 

Impossibilidade. Extinção da punibilidade que só se ocorre pelo pagamento. 

Inteligência do art. 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003. Recurso ordinário desprovido.

[...]

II - Não obstante tenha sido oferecido bem à penhora em sede de embargos 

à execução fi scal, com valor de mercado sufi ciente para garantir a dívida com a 

Fazenda Estadual, tal medida não tem o condão de se equiparar ao pagamento 

do débito tributário, única medida capaz de extinguir a punibilidade do crime de 

sonegação fi scal, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003 (Precedentes do 

STF e do STJ).

Recurso ordinário desprovido. (RHC 42.644/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, DJe 19.10.2015)
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Na hipótese, na execução fi scal a pessoa jurídica ofereceu uma apólice de 

seguro-garantia emitida pela empresa securitária Chubb do Brasil Companhia 

de Seguros, não podendo, desta forma, ser considerada como forma de 

adimplemento do débito tributário.

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do presente habeas corpus, 

cassando a liminar deferida às fl s. 1.552/1.554.

HABEAS CORPUS N. 383.313-RJ (2016/0332881-1)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Impetrante: Fabio Antonio Dib Pereira e outros

Advogado: Fabio Antônio Dib Pereira e outro(s) - RJ125661

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Paciente: Juliana Alves da Silva

EMENTA

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso 

ordinário. Impossibilidade. Homicídio qualificado. Emprego de 

recurso que difi cultou a defesa da vítima. Prisão preventiva. Segregação 

fundada no art. 312 do CPP. Circunstâncias do crime. Gravidade 

excessiva. Periculosidade dos envolvidos. Garantia da ordem pública. 

Custódia fundamentada e necessária.

1. O STF passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus 

originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento 

que foi aqui adotado, ressalvados os casos de fl agrante ilegalidade, 

quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando 

a constrição está devidamente justificada na garantia da ordem 

pública, em razão da gravidade efetiva do delito em tese praticado 

e da periculosidade social dos envolvidos, bem demonstradas pelas 

circunstâncias em que ocorreu o fato criminoso.
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3. Caso em que a paciente está sendo acusada de haver concorrido 

de forma efi caz para a consumação do homicídio perpetrado pelos 

corréus, tendo colaborado informando aos executores a localização 

exata do ofendido, com quem mantinha relacionamento amoroso, 

bem como prestando-lhes auxilio material para garantir o sucesso 

da empreitada, circunstâncias que demonstram a reprovabilidade 

diferenciada da conduta perpetrada, autorizando a preventiva.

Substituição da preventiva por prisão domiciliar. Filho com idade 

inferior a 12 anos. Art. 318, V, do CPP. Necessidade de assegurar ao infante 

seus direitos fundamentais. Arts. 6º e 227 da CF e Lei n. 8.069/1990. 

Princípio da dignidade da pessoa humana. Condicões pessoas favoráveis da 

ré. Excepcionalidade da situação evidenciada. Ordem concedida de ofício.

1. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao juiz a 

substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente for 

mulher com fi lho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Exegese 

do art. 318, V, do CPP.

2. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do 

Código de Processo Penal, não é de caráter puramente objetivo e 

automático, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto 

a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições 

pessoais da presa.

3. O fato de a paciente ser mãe de uma criança que conta com 

pouco mais de 4 (quatro) anos de idade que, apesar de estar sob 

os cuidados de sua avó materna, apresenta transtornos emocionais 

relacionados à ausência de sua genitora, como se depreende do laudo técnico 

acostado aos autos, revela situação excepcional apta a autorizar a 

substituição do cárcere pela prisão domiciliar, nos termos do Estatuto 

da Primeira Infância, conjugado com os vetores constitucionais que 

impõem ao Estado a proteção da família e a colocação de crianças a 

salvo de toda forma de opressão.

4. Importante observar que a violação das regras da prisão 

domiciliar enseja o restabelecimento da constrição preventiva, bem 

como que a medida extrema pode ser novamente ordenada se sobrevier 

fato novo ou situação que exija a sua imposição.

5. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem 

de ofício, para substituir a preventiva por prisão domiciliar, mediante 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

794

o cumprimento de condições estabelecidas, até o exaurimento do 

julgamento da lide pelas instâncias ordinárias.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, não conhecer do pedido e conceder 

“Habeas Corpus” de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e 

Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 28 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 17.4.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar 

impetrado em benefício de Juliana Alves da Silva contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem no HC 

n. 0042581-69.2016.8.19.0000, mantendo a prisão preventiva da paciente nos 

autos da ação penal a que responde pela prática do delito tipifi cado no art. 121, 

§ 2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, sob 

o argumento de que não teria sido apresentada fundamentação idônea para 

o decreto e a manutenção da custódia cautelar da paciente, eis que embasada 

em argumentos genéricos e abstratos, reputando ausentes os requisitos da 

preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP.

Asseveram que a paciente seria primária, de bons antecedentes, bem como 

possuiria residência fi xa e ocupação lícita, predicados que lhe autorizariam a 

responder solta ao processo, indicando, ainda, a sufi ciência das providências 

cautelares mais brandas na espécie.

Destacam que a paciente possui um fi lho de 4 (quatro) anos de idade, pelo 

que faria jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, inciso V do 

CPP.
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Requereram, liminarmente, a substituição da preventiva imposta à paciente 

por prisão domiciliar (art. 318, inciso V do CPP) ou por qualquer outra medida 

cautelar diversa do cárcere (art. 319 do CPP).

No mérito, postulam pela revogação do encarceramento antecipado da ré 

ou, subsidiariamente, a substituição do cárcere por recolhimento domiciliar.

A liminar foi indeferida.

Solicitadas informações, essas foram devidamente prestadas.

O Ministério Público Federal opinou pela concessão da prisão domiciliar.

Sobreveio pedido de intimação dos impetrantes da data de julgamento do 

writ para fi ns de realizarem sustentação oral, providência deferida em 22-2-

2017 (e-STJ fl . 621).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): De se destacar que o Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 109.956/PR, buscando dar efetividade 

às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, 

e nos artigos 30 a 32 da Lei n. 8.038/1990, passou a não mais admitir o 

manejo do habeas corpus originário perante aquela Corte em substituição ao 

recurso ordinário cabível, entendimento que passou a ser adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, a fi m de que fosse restabelecida a organicidade da prestação 

jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção.

Assim, insurgindo-se a impetração contra acórdão do Tribunal de origem 

que denegou a ordem pleiteada no prévio writ, mostra-se incabível o manejo 

do habeas corpus originário, já que não confi gurada nenhuma das hipóteses 

elencadas no artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, razão pela 

qual não merece conhecimento.

Entretanto, o constrangimento apontado na inicial será analisado, a fi m de 

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

ofício por esta Corte Superior de Justiça.

Dos elementos colacionados, infere-se que a paciente foi denunciada pela 

prática do delito tipifi cado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do 

Código Penal, acusada de haver concorrido de forma efi caz para a consumação 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

796

do homicídio de Rafael Gonçalves Pires, perpetrado pelos corréus Rodrigo e 

Evandro no dia 15.3.2016.

Verifi ca-se que o Juízo Singular, na ocasião do recebimento da denúncia, 

isso em 3.8.2016, decretou a prisão preventiva da paciente e manteve a custódia 

dos codenunciados considerando que os fatos “desencadeadores da ação penal 

denotam importantes indícios de autoria pelos denunciados, cuja liberdade gera 

perigo à instrução criminal e à aplicação da lei penal”, tendo aduzido, ainda, que 

“a gravidade e a repercussão social do delito também são elementos a embasar 

um decreto prisional preventivo, com base na garantia da ordem pública” (e-STJ 

fl . 314).

Na ocasião, consignou o Togado que, em liberdade, os réus poderiam 

conturbar a instrução criminal, “sendo conveniente que fi quem presos, a fi m 

de que não se corra o risco de ver enfraquecido o conjunto probatório por 

constrangimento das pessoas arroladas na denúncia que virão depor em juízo”, 

concluindo ser a constrição indispensável para “garantir a higidez da colheita 

da prova, que somente se encerra na sessão de julgamento pelo conselho de 

sentença” (e-STJ fl . 314).

Por fi m, asseverou que “não se encontram adequadas, ao presente caso, as 

medidas cautelares previstas no artigo 319, CPP”, aduzindo que, “as condições 

subjetivas favoráveis aos acusados, tais como primariedade, bons antecedentes, 

residência fi xa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão 

provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendá-la, como se verifi ca no 

caso em apreço” (e-STJ fl s. 314-315).

Segundo noticiou o Juízo de Direito da 2ª Vara da comarca de Saquarema/

RJ, o recolhimento ao cárcere da acusada Juliana se deu em 04.08.2016 e, formulado 

pedido de revogação da preventiva, tem-se que o pleito foi indeferido no dia 

17.8.2016.

Irresignada, a defesa ingressou com remédio constitucional perante o 

Tribunal Estadual e, no dia 19.8.2016, consta que “em sede de plantão judiciário, 

a 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

concedeu a acusada Juliana Alves da Silva a segregação cautelar na forma de 

prisão domiciliar, aplicando-lhe as medidas cautelares” (e-STJ fl . 609).

Ocorre que “o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro cassou 

a decisão proferida em sede de plantão judiciário, bem como decretou a 

custódia preventiva da acusada Juliana Alves da Silva”, que noticia-se haver sido 

“acautelada no sistema carcerário em 02.09.2016” (e-STJ fl . 609).
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Verifica-se que o Colegiado Estadual, na ocasião do julgamento do 

mandamus originário, entendeu estar devidamente fundamentada a decisão 

de primeiro grau e denegou a ordem visada, ratifi cando a prisão processual da 

ré, sobretudo diante da “necessidade de se resguardar a ordem pública, dada a 

gravidade em concreto do delito e aplicação da lei penal” (e-STJ fl . 532), tendo 

destacado ser “evidente a justa causa no decreto da prisão preventiva, sobretudo, 

como se vê na presente hipótese, demonstra a paciente verdadeiro menosprezo 

pelas normas penais em vigor” (e-STJ fl . 533).

Ponderou-se, ainda, que “requisitos subjetivos ditos favoráveis não são 

garantidores, por si só, da concessão de liberdade a criminosos, mormente, 

em se tratando de crimes hediondos” (e-STJ fl . 533), bem como que seriam 

insufi cientes “quaisquer das medidas acauteladoras diversas da prisão previstas 

no art. 319, do Código de Processo Penal” (e-STJ fl . 535) na hipótese dos autos.

Por fi m, esclareceu o Órgão Julgador que “pedidos de prisão domiciliar 

para mães exigem cautela e discernimento quanto à efetiva necessidade, até para 

não se criar uma falsa impressão de ‘passe livre’ para o cometimento de crimes 

a mulheres, ante a simples condição de mãe, mormente quando o Ministério 

Público imputa crime grave e de índole hedionda”, tendo concluído que, “a 

teor da descrição trazida na denúncia”, o referido benefício estaria obstado na 

espécie, uma vez que a maternidade não poderia autorizar a liberdade de “quem 

participa de ação tão violente e cruel” (e-STJ fl . 536).

Esclarecidos os fatos, verifi ca-se que a custódia da paciente encontra-

se justificada com base no art. 312 do CPP, para o fim de acautelamento 

sobretudo da ordem pública, vulnerada diante da sua periculosidade social, bem 

demonstrada pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos.

Como orienta a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada “para fi ns 

externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em 

curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A 

modalidade de prisão, para cumprimento desta última fi nalidade, seria a prisão 

para garantia da ordem pública”, “quando se tutelará, não o processo, mas o risco 

de novas lesões ou reiteração criminosa”, deduzidos, a princípio, da natureza 

e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários 

ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e 

Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

Na espécie, observa-se que Juliana está sendo acusada de haver concorrido 

de forma eficaz para a consumação do homicídio qualificado em que 
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fi gurou como vítima Rafael Gonçalves Pires, com quem a paciente mantinha 

relacionamento amoroso, perpetrado pelos corréus Rodrigo e Evandro, que 

emparelharam a motocicleta na qual trafegam com o veículo conduzido pelo 

ofendido e o alvejaram de forma fatal, ao que parece, por motivo de ciúmes.

Narra a inicial acusatória que Juliana teria participado do evento criminoso 

informando aos executores o exato local em que a vítima estaria, mantendo 

contato constante com Evandro para informar todos os passos de Rafael. 

Asseverou o Parquet, ainda, que a ré teria prestado auxílio material a Evandro, 

emprestando-lhe seu aparelho de telefonia celular com o fi m de assegurar o 

sucesso do crime planejado.

De fato, as circunstâncias do delito - cometido em concurso de 3 (três) 

agentes, os quais, por motivo torpe e valendo-se de recurso que difi cultou ou 

impediu a defesa do ofendido, atingiram-no com disparos fatais de arma de 

fogo -, somadas ao motivo determinante do crime - em razão de ciúmes de Juliana 

-, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta denunciada, revelando o 

periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão preventiva.

Por outro lado, quanto à pretendida substituição da preventiva por prisão 

domiciliar, observa-se que a excepcionalidade da situação posta em exame, aponta 

para a plausibilidade jurídica do pedido, sufi ciente a justifi car a atuação de ofício 

deste Superior Tribunal.

É que, com o advento da Lei n. 13.257/2016, foi incluído o inciso V no 

art. 318 do Código de Processo Penal em que se permitiu ao juiz a substituição 

da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for mulher com fi lho de até 12 

(doze) anos de idade incompletos.

Devemos ressaltar que a previsão insculpida na lei reformadora do art. 

318 do Código de Processo Penal, não é de caráter puramente objetivo e 

automático, cabendo ao magistrado avaliar os diagnósticos produzidos por 

equipe multidisciplinar com relação à situação da criança e ainda da adequação 

da medida à clausulada.

Neste sentido, ensina a doutrina:

(...) a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente 

considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição 

da prisão preventiva pela domiciliar.

O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 

282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela 
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domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria 

que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos par que tivesse direito 

automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar. Portanto, a 

presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito 

mínimo, mas não sufi ciente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado 

verifi car se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria sufi ciente para neutralizar o 

periculum libertatis que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado. 

(Manual de Direito Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 998).

Cito ainda, que nos compêndios de Eugênio Pacelli (Curso de Processo 

Penal. 21ª ed., São Paulo: Atlas, 2017, p. 584-585) e de Norberto Avena 

(Processo Penal Esquematizado. 8ª ed., São Paulo: Método, p. 487), faz-se 

referência ao necessário exame das peculiaridades do caso para se defi nir a 

possibilidade/adequação da conversão da medida extrema em prisão domiciliar, 

aos casos previstos pela inovação legal de 2016.

E, na hipótese, observa-se que a paciente é mãe de uma criança de pouco 

mais de 4 (quatro) anos de idade, nascida em 19-11-2012 (e-STJ fl . 417) a 

qual, apesar de estar sob os cuidades de sua avó materna, apresenta transtornos 

emocionais relacionados à ausência de sua genitora, como se depreende do laudo técnico 

acostado às e-STJ fl s. 616.

O art. 227 da Carta Magna dispõe: É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profi ssionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.

Na intenção de tornar realidade efetiva as prerrogativas das crianças e dos 

adolescentes, e de retirar do campo da utopia o respeito a estes direitos, a Lei n. 

8.069/1990, cânone protetor dos indivíduos em desenvolvimento, dispõe:

Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa 

Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 

e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Seguindo a linha constitucional, não deixou o preceito, ainda, de 

caracterizar-se como norma quimérica, apesar de tratar-se de direito 

fundamental e auto-aplicável.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

800

O art. 227 da Carta Magna pode ser considerado um desenrolar do art. 6º, 

da mesma Lex Mater, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional n. 

26, de 14.2.2000, que trata da proteção à saúde, assim como à maternidade e à 

infância:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados na forma desta Constituição.

De fato, ao Estado incumbe assegurar, seja de forma negativa ou positiva, 

a saúde do cidadão. Trata-se de um direito social, de cumprimento obrigatório 

pelo Estado, objeto, também, do art. 4º do Estatuto de Criança e do Adolescente, 

que o prevê, juntamente com outras obrigações, como deveres do Poder Público:

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profi ssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

família e comunitária.

Trata-se, aqui, de uma maneira de não extrapolar os limites de uma 

reprimenda já imposta à mãe, ou de restrição a um de seus direitos, in casu a 

liberdade, em relação aos seus fi lhos, crianças inocentes que nada têm a ver com 

a necessidade de punição ou segregação de sua genitora. É que, afastado do 

amor e carinho maternos, a criança estaria sendo penalizada em sua educação e 

desenvolvimento.

E, especifi camente na hipótese dos autos, noticia-se que o infante está 

sendo submetido a “acompanhamento psicológico desde 26 de outubro de 2016 

demandando como queixa principal da avó materna Terezinha Alves da Silva, 

um quadro emocional disfuncional, derivado da ausência da mãe do menor por 

motivos legais, exibindo dentro deste quadro: crise nervosa, falta de interesse 

por brincadeiras e desenhos antes desejosos, sono e apetite irregular”, tendo 

sido relatado pela psicóloga responsável que: “o paciente vem demonstrando 

instabilidade emocional, onde o principal sintoma é a agressividade, tais 

comportamentos geram prejuízos sociais e psicológicos” (e-STJ fl . 616).

Ora, não pode o Estado, a quem incumbe o dever de cuidado, assistência e 

proteção às crianças, omitir-se diante de tal situação. Não pode ser ele, através 

de um de seus Poderes, o Judiciário, o causador de tamanho transtorno à saúde 

física e mental de uma criança que conta com apenas quatro anos de idade.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 29, (246): 729-873, abril/junho 2017 801

A propósito, pode-se citar os seguintes precedentes desta Corte Superior:

Habeas corpus. Prisão preventiva. Mulher surpreendida ao adentrar em 

estabelecimento prisional com drogas. Filhos menores. Prisão domiciliar. Estatuto 

da Primeira Infância. Viabilidade.

1. A Lei n. 13.257/2016 estabelece conjunto de ações prioritárias a ser 

observadas na primeira infância (0 a 6 anos de idade), mediante “princípios e 

diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas [...] em atenção 

à especifi cidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento 

infantil e no desenvolvimento do ser humano” (art. 1º), em consonância com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A novel legislação, que consolida, no âmbito dos direitos da criança, a 

intersetorialidade e a corresponsabilidade dos entes federados, acaba por 

resvalar em signifi cativa modifi cação no Código de Processo Penal, imprimindo 

nova redação ao inciso IV do seu art. 318, além de acrescer-lhe os incisos V e VI. 

Tais mudanças encontram suporte no próprio fundamento que subjaz à Lei n. 

13.257/2016, notadamente a garantia do desenvolvimento infantil integral, com 

o “fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de 

seus fi lhos na primeira infância” (art. 14, § 1º).

3. A despeito da benfazeja legislação, que se harmoniza com diversos tratados 

e convenções internacionais, vale o registro, com o mesmo raciocínio que imprimi 

ao relatar o HC n. 291.439/SP (DJe 11.6.2014), de que o uso do verbo “poderá”, 

no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe 

dão certos setores da doutrina, para os quais seria “dever” do juiz determinar o 

cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verifi cação das 

condições objetivas previstas em lei. Semelhante interpretação acabaria por gerar 

uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre 

ser ela a única hipótese a tutelar, com efi ciência, situação de evidente e imperiosa 

necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda 

pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a 

cautela alternativa, mesmo se identifi cada a incontornável urgência da medida 

extrema.

4. No caso ora examinado, a substituição da prisão preventiva se justifi ca, 

seja pela nova redação imprimida ao art. 318 do CPP - haja vista que a paciente é 

mãe de 3 crianças menores (uma de 9, outra de 6 e uma última de 5 anos de idade) 

-, seja porque o juiz de primeiro grau não indicou as peculiaridades concretas 

que justifi quem, sob a perspectiva da necessidade e da proporcionalidade, a 

prisão ad custodiam como a única providência cautelar idônea e cabível. Releva 

observar, a propósito, não haver indicativo seguro de que a paciente exerce, 

com habitualidade, a mercancia ilícita de substância entorpecente e nem de 

que integra grupo organizado ou atividade criminosa voltada a repetidamente 

introduzir, no presídio, drogas ilícitas.
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5. Há que se ressaltar a posição central, em nosso ordenamento jurídico, da 

doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, previstos no 

art. 227 da Constituição Federal, no ECA e, ainda, na Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança, ratifi cada pelo Decreto Presidencial n. 99.710/1990.

6. Sob tais regências normativas e diante das peculiaridades do caso, é 

temerário manter o encarceramento da paciente quando presentes dois dos 

requisitos legais do art. 318 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 

13.257/2016. Ademais a prisão domiciliar revela-se adequada para evitar a prática 

de outras infrações penais (art. 282, I, CPP), ante as condições favoráveis que ostenta 

(primariedade e residência fi xa) e o fato de não haver demonstração de que o recurso 

à cautela extrema seria a única hipótese a tutelar a ordem pública.

7. Habeas corpus concedido.

(HC 356.668/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 

16.06.2016, DJe 28.06.2016 - grifamos)

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão 

preventiva. Fundamentação inidônea. Gravidade abstrata do delito. Filha menor 

(5 anos). Proteção da integridade física e emocional das crianças. Condições 

pessoais favoráveis. Primariedade, bons antecedentes, trabalho e residência fi xos. 

Recurso provido, confi rmando-se a liminar concedida.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se 

de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar 

embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a 

existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios sufi cientes 

da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do 

Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfi lhada pela jurisprudência 

dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, 

que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações 

abstratas sobre a gravidade do crime.

2. Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva à recorrente não 

apresentou motivação concreta, apta a justificar sua segregação, tendo se 

limitado a abordar, de modo genérico, termos da lei processual e a gravidade 

abstrata do delito de tráfi co de drogas.

3. Este Superior Tribunal de Justiça entende que a necessidade da prisão 

preventiva fi ca mitigada em casos em que o suposto crime de tráfi co de drogas 

envolve quantidade reduzida de droga (49g de maconha), como na hipótese, a 

menos que outras circunstâncias denotem a gravidade concreta do delito ou a 

periculosidade do acusado, o que não se constata na hipótese dos autos.

4. O inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 

13.257/2016, determina que Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela 

domiciliar quando o agente for: V - mulher com fi lho de até 12 (doze) anos de 

idade incompletos.
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5. A prova documental juntada aos autos atesta que a recorrente possui uma fi lha 

de tenra idade (5 anos). Assim, a fi m de proteger e resguardar a integridade física 

e emocional da criança e da mulher, considerando a necessidade e a adequação, 

em vista da natureza do crime imputado, das circunstâncias do fl agrante, da 

ausência de indícios de que a recorrente se dedique à trafi cância ou que possua 

envolvimento com a criminalidade, é sufi ciente, na hipótese, a substituição da 

prisão preventiva por medidas alternativas, sobretudo a proibição de visitas a 

estabelecimentos prisionais, já que, aparentemente, a droga encontrada seria 

entregue a seu companheiro, que se encontra encarcerado.

6. Recurso provido, confi rmando-se a liminar, para deferir a liberdade provisória 

à paciente, mediante a proibição de visitas a estabelecimentos prisionais, sem 

prejuízo de outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, à critério do 

juízo processante, ressalvada prisão por outro motivo.

(RHC 77.009/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 09.03.2017, DJe 15.03.2017 - grifamos)

Nesse panorama, melhor que se permita à paciente cuidar de seu fi lho com 

tranqüilidade, sem, porém, furtar-se à aplicação da lei penal, mais em atenção ao 

inocente infante do que a si própria, de forma que não se contamine o bem estar 

físico e psicológico da criança.

Merece destaque, outrossim, que condições pessoais favoráveis, mesmo 

não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente 

valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da medida 

extrema, como ocorre na espécie.

Nesse contexto, diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-

se necessária, adequada e sufi ciente a substituição da preventiva pela prisão 

domiciliar  da paciente, mediante o cumprimento das seguintes condições: I) 

recolhimento domiciliar integral, ressalvada situação de emergência médica, 

que deverá se comunicada imediatamente ao juízo competente; II) atender a 

todas as comunicações judiciais; III) proibição de alteração de domicílio sem 

prévia autorização judicial; IV) não pode haver, no imóvel em que a medida 

será cumprida, linha telefônica instalada, qualquer dispositivo de acesso à 

internet, móvel ou fi xo, devendo proceder-se o desligamento e retirada de todos 

existentes até o início do cumprimento, sendo proibido a ré por qualquer meio 

ou através de qualquer pessoa tais acessos, sendo, ainda, vedado a qualquer 

pessoa que ingresse no imóvel, seja empregados, conviventes ou visitas, adentrar 

com algum dispositivo que permita acesso à telefônia ou internet; V) são vedadas 

visitas de pessoas que não sejam parentes até o terceiro grau ou seus advogados 

regulamente constituídos, com procuração nos autos; VII) A Polícia Judiciária 
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está autorizada a realizar inspeções no imóvel em que a medida será cumprida, 

no período de 6 hs a 18 hs, sem prévia comunicação ou autorização judicial, 

a fi m de verifi car se todas as condições estão sendo cumpridas; devendo em 

acréscimo obedecer à cautelar prevista no inciso II (proibição de manter contato 

com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o 

indiciado ou acusado dela permanecer distante) do art. 319 do CPP.

Outrossim, não é demais lembrar que a violação das regras da prisão 

domiciliar enseja o restabelecimento da constrição preventiva, bem como que 

a medida extrema pode ser novamente ordenada se sobrevier fato novo ou 

situação que exija a sua imposição.

Diante do exposto, por se afi gurar manifestamente incabível, não se conhece 

do habeas corpus substitutivo, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para 

substituir a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, nos termos do 

art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal e mediante condições impostas 

para o cumprimento da constrição domiciliar, até o exaurimento do julgamento 

pelas instâncias ordinárias.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 79.021-PI (2016/0312643-2)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Recorrente: Fabiano Pereira de Castro (Preso)

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Piauí

Recorrido: Ministério Público do Estado do Piauí

EMENTA

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfi co de entorpecentes. 

Prisão em fl agrante convertida em preventiva. Superveniência de 

condenação. Negativa do apelo em liberdade. Aventada falta de indícios 

sufi cientes de autoria e prova da materialidade. Excesso de prazo 

da tramitação do feito e desproporcionalidade da medida extrema. 

Teses não enfrentadas no acórdão combatido. Supressão de instância. 
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Segregação fundada no art. 312 do CPP. Réu que ostenta registro 

anterior pela prática de delito idêntico. Reiteração criminosa. Risco 

efetivo. Periculosidade social do agente. Réu que permaneceu preso 

durante a instrução criminal. Garantia da ordem pública. Constrição 

justifi cada e necessária. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. 

Medidas cautelares mais brandas. Insuficiência e inadequação. 

Reclamo conhecido parcialmente e, na extensão, improvido.

1. Impossível a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de 

Justiça, das alegações referentes à falta de indícios sufi cientes de autoria 

e prova da materialidade, bem como da aventada desproporcionalidade 

da medida extrema e do suposto excesso de prazo para o encerramento 

da ação penal, tendo em vista que tais questões não foram analisadas 

no aresto combatido, sob pena de se incidir em indevida supressão de 

instância.

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a 

constrição antecipada está devidamente justifi cada na garantia da 

ordem pública, em razão da periculosidade do acusado, revelada pelo 

seu histórico criminal.

3. Caso em que o recorrente é reincidente, possuindo condenação 

anterior defi nitiva também por tráfi co de drogas e, ainda, ostenta 

vários outros registros criminais em sua folha de antecedentes, 

particularidades que demonstram o risco efetivo de reiteração caso 

o agente seja solto, corroborando o periculum libertatis exigido para a 

preventiva.

4. Diversamente do que ocorre na hipótese de majoração de 

pena-base, para autorizar a segregação antecipada requer-se apenas 

a demonstração do constante envolvimento do réu em condutas 

delitivas, aptas a indicar que, solto, voltará a delinquir, não havendo 

que se falar, portanto, em necessidade de condenações transitadas em 

julgado para que reste confi gurada a periculosidade do agente, baseada 

na reiteração criminosa. Precedentes.

5. Verifi cando-se que há sentença condenatória proferida, em 

que foram avaliadas todas as circunstâncias do evento criminoso e 

as condições pessoais do réu, julgando-se necessária a manutenção 

da prisão preventiva, e constatando se que permaneceu custodiado 

durante toda a instrução criminal, ausente ilegalidade a ser sanada.
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6. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, 

não teriam, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a 

revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos sufi cientes 

a demonstrar a necessidade da custódia antecipada.

7. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da 

excessiva periculosidade social do réu, está clara a insufi ciência das 

medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostraria 

adequada para o restabelecimento da ordem pública.

8. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, na extensão, 

improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso 

e, nessa parte, negar-lhe provimento. Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da 

Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 04 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 17.4.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus 

com pedido liminar interposto por Fabiano Pereira de Castro contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que denegou a ordem 

visada no Writ de n. 2016.0001.004717-6, mantendo a segregação cautelar do 

recorrente nos autos da ação penal a que responde pela prática do delito previsto 

no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta o recorrente a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento 

de falta de motivação idônea para justifi car o decreto e a manutenção da sua 

custódia cautelar, porquanto embasada em fundamentos genéricos, sem que 

fosse demonstrado, concretamente, de que forma, em liberdade, poderia causar 
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embaraço à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, 

reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no 

art. 312 do CPP.

Aponta a ilegalidade da constrição também por excesso de prazo na 

tramitação do feito, destacando o fato de estar preso desde abril de 2015, sem 

que tenha sido encerrada a instrução criminal.

Aduz a inexistência de indícios suficientes de autoria e prova da 

materialidade aptos a autorizar a preventiva na hipótese dos autos.

Alega ser primário, possuir bons antecedentes, residência fi xa e trabalho 

lícito, predicados que lhe permitiriam responder ao processo em liberdade 

(e-STJ fl . 125).

Defende que “consideram-se maus antecedentes sentenças condenatórias 

transitadas em julgado, o que não é o caso dos autos”, defendendo que “o registro 

de inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados 

maus antecedentes” (e-STJ fl . 126), para fi ns de justifi car a sua manutenção no 

cárcere.

Salienta ainda que, após a vigência da Lei n. 12.403/2011, o encarceramento 

ante tempus só estaria autorizado quando demonstrada a insuficiência e 

inadequação de medidas cautelares menos gravosas, dentre aquelas previstas no 

art. 319 do CPP, as quais, enfatiza, seriam mais adequadas, na espécie.

Defende, outrossim, que seria desproporcional a sua manutenção no 

cárcere antecipadamente, uma vez que haveria possibilidade de ser benefi ciado 

com a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, 

e consequentemente com a fi xação de regime inicial menos gravoso e com a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Requereu, assim, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso com 

a revogação da sua prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de 

soltura em seu favor, para que possa responder ao feito em liberdade.

Contrarrazoado o recurso, os autos ascenderam a esta Corte Superior, onde 

a liminar foi indeferida.

Solicitadas informações, estas foram devidamente prestadas.

O Ministério Público Federal opinou pela prejudicialidade do reclamo pela 

perda de seu objeto diante da superveniência de sentença penal condenatória 

nos autos da presente ação penal (e-STJ Fls. 207-209).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Extrai-se dos autos que, no dia 

25.4.2016, o recorrente foi preso em fl agrante, convertida a prisão em preventiva, 

e posteriormente restou denunciado pela prática do delito tipifi cado no art. 33, 

caput, da Lei n. 11.343/2006, porque foi surpreendido, por policiais militares, 

guardando 699,2 g (seiscentos e noventa e nove gramas e dois decigramas) de 

massa bruta de cocaína, para posterior entrega a consume de terceiros, tendo 

sido encontrada, ainda, na ocasião, 1 (uma) balança de precisão e a quantia de 

R$ 356,00 (trezentos e cinqüenta e seis reais).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que “no dia 25 de abril de 2016, 

por volta das 07h30min, policiais civis saíram com destino à quadra 143, 

casa 24, Conjunto Jacinta Andrade, em razão de trabalho investigativo prévio 

ter indicado que o denunciado Fabiano Pereira de Castro estava trafi cando 

entorpecentes ilicitamente” (e-STJ fl . 153).

Chegando ao local, consta que os milicianos, após minuciosa vistoria, 

lograram encontrar “dentro de uma caixa de sapato 01 (um) tablete de substância 

petrificada semelhante à crack; 03 (três) porções menores de substância 

petrifi cada semelhante à crack; 09 (nove) invólucros de uma substância sendo 

provavelmente cocaína; a quantia de R$ 356,00 (trezentos e cinqüenta e seis 

reais) em dinheiro; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) tesoura e vários 

recortes plásticos provavelmente utilizados para a embalagem das drogas quando 

fracionadas”.

Verifi ca-se que o Juízo Singular, isso no dia 26.4.2016, converteu a prisão 

em fl agrante em preventiva, a bem da ordem pública, considerando que a 

“gravidade concreta da conduta imputada ao autuado coloca em risco a saúde 

pública e a paz social, [...], ainda mais, quando se observa a quantidade e a 

natureza da droga apreendida” (e-STJ fl . 23).

Consignou-se, ainda, no referido decisum, que: “A certidão de antecedentes 

criminais do fl agranteado, [...], corrobora com o entendimento de que a custódia 

cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública uma vez que este 

já responde a outros procedimentos criminais”, tendo sido destacado que “o 

autuado já foi condenado por crime de tráfi co de drogas, [...], em 05.05.2014, 

o que nos faz concluir que as medidas cautelares diversas da prisão restaram 

insufi cientes para conter a prática delitiva do indiciado.” (e-STJ fl . 25).

A Corte de Origem, apreciando pedido de habeas corpus lá aforado antes 

da prolatação da sentença condenatória, denegou a ordem visada, ratifi cando 
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a preventiva, ao argumento de que “ao contrário do que alega o impetrante, a 

decisão não carece de fundamentação concreta, uma vez que o magistrado fez 

referência expressa às circunstâncias da prisão da paciente, apontando a sua real 

periculosidade social, fundada no risco concreto de reiteração delitiva” (e-STJ fl . 

106).

Vislumbrou o Colegiado que “a necessidade de preservação da ordem 

pública pode ser extraída da gravidade concreta do delito imputado bem como 

da periculosidade social do paciente, tendo em vista a natureza e a quantidade 

de drogas apreendidas.” (e-STJ fl . 107)

Salientou-se, outrossim, que o paciente, além do presente processo, também 

registra uma execução penal em seu desfavor e aparece em “outros inquéritos e 

ações penais em tramitação nesta comarca” e, “consoante entendimento do STJ 

e do STF, o risco de reiteração delitiva pode ser evidenciado pela existência de 

inquéritos policiais, ações penais e ações socieducativas anteriores e em curso” 

(e-STJ fl . 107).

Ademais, concluiu o Órgão Julgador que, “as circunstâncias dos autos 

revelam que” as providências cautelares alternativas ao cárcere “não constituem 

instrumentos efi cazes para proteger a ordem pública da atuação da paciente, 

sobretudo considerando o risco concreto de reiteração delitiva”, consignand-se, 

por fi m, que “as condições pessoais do paciente, isoladamente, não obstam a 

segregação cautelar, notadamente quando presentes as circunstâncias impositivas 

dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, como ocorre na hipótese” 

(e-STJ fl . 109).

Em consulta à página eletrônica da Corte Estadual, verifi ca-se que, em 

26.1.2017, sobreveio sentença condenando o recorrente à pena de 5 (cinco) anos 

e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 666 

(seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 

33, caput, da Lei de Drogas, oportunidade em que lhe foi negado o direito de 

recorrer solto, sob a seguinte fundamentação:

Sabe-se que a existência de inquéritos policiais e ações penais não são 

sufi cientes para a confi guração de maus antecedentes e de reincidência, sendo 

necessário transito em julgado da sentença penal condenatória.

Contudo, quando se trata dos requisitos para a decretação da prisão 

preventiva, conforme já restou devidamente assentado pelos tribunais pátrios, 

a existência de inquéritos policiais e ações penais são motivos idôneos para 

a decretação da prisão preventiva do acusado com o fi to de garantir a ordem 

pública, ante o risco de reiteração delitiva, [...].
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[...]

No presente caso, o réu, além dos crimes aqui praticados, o réu é acusado da 

prática de vários outros crimes, conforme informação de fl s. 17/20, inclusive já 

tendo sido condenado por tráfi co.

Ora, é indubitável o risco que a liberdade do réu pode trazer para a sociedade 

e da necessidade do cárcere do acusado para a garantia da aplicação da lei penal.

Desta feita, resta evidenciado que existe o risco concreto da reiteração delitiva, 

bem como a demonstração de que o réu está ser furtando ao cumprimento das 

determinações legais.

Assim, como forma de garantir a ordem pública, considerando o risco concreto 

de reiteração delitiva do réu, mantenho a prisão do condenado, que deverá 

cumprir a prisão provisória no presídio indicado para o cumprimento de penas 

em regime fechado. (fl s. 6-7 da sentença)

Delineado o panorama fático, inicialmente, cumpre esclarecer que 

a superveniência do decreto condenatório não enseja a prejudicialidade do 

reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, como 

defende o Parquet Federal, uma vez que, segundo precedentes do Supremo 

Tribunal Federal e deste Sodalício, só há novo título prisional quando se 

agregam novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da 

sentença. Quando os fundamentos que levaram à manutenção da preventiva 

foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva, que se entendeu 

persistirem, não há o que se falar em prejudicialidade do remédio constitucional.

Nesse sentido, pode-se colacionar da Corte Suprema:

Habeas corpus. Processual Penal. Tráfi co de drogas. Superveniência de sentença 

condenatória que mantém os fundamentos da custódia cautelar. Ausência de 

prejuízo. Ordem concedida.

1. Segundo a jurisprudência do STF, não há perda de objeto do habeas corpus 

quando a sentença condenatória superveniente mantém a custódia cautelar 

pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário. Não 

há razão lógica e jurídica para obrigar a defesa a renovar o pedido de liberdade 

perante as instâncias subsequentes, impondo-lhe a obrigação de impugnar 

novamente os mesmos fundamentos que embasaram a custódia cautelar. O 

que acarreta a prejudicialidade da impetração é a sentença posterior que invoca 

motivação diversa do decreto prisional anterior. Precedentes.

2. Não revela suficiente, para impedir o exame da impetração, a alegação 

genérica e automática de que a sentença condenatória superveniente confi gura 

o surgimento de um novo título prisional (agora respaldado nos elementos 

de prova colhidos na instrução criminal), pois os argumentos da espécie não 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 29, (246): 729-873, abril/junho 2017 811

guardam, evidentemente, pertinência com os pressupostos de cautelaridade 

inerentes à prisão preventiva (art. 312 do CPP).

3. No caso, o Min. Relator do Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado 

o pedido de habeas corpus, sob o fundamento de que a superveniência de 

novo título teria inaugurado “situação processual nova, diversa da apresentada 

à autoridade responsável pela constrição”. Entretanto, a sentença condenatória 

manteve a segregação cautelar do paciente sob os mesmos do decreto de prisão 

preventiva anterior.

4. Ordem concedida para que o Superior Tribunal de Justiça apresente o 

habeas corpus a novo julgamento.

(HC 119.183, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 

25.03.2014, Processo Eletrônico DJe-071 DIVULG 09.04.2014 PUBLIC 10.04.2014)

Imperioso destacar, ainda, que não há como se examinar das alegações 

referentes à falta de indícios sufi cientes de autoria e prova da materialidade, 

bem como da aventada desproporcionalidade da medida extrema e do suposto 

excesso de prazo para o encerramento da ação penal, já que as questões não 

foram enfrentadas pela Corte de origem no acórdão impugnado, o que impede 

a apreciação das matérias diretamente por este Superior Tribunal, dada sua 

incompetência para tanto e sob pena de indevida supressão de instância, 

consoante reiterados julgados desse Sodalício. Nesse sentido, vide o julgado 

no RHC 39.713/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

07.08.2014, DJe 22.08.2014.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifi ca-se que a custódia do 

recorrente se encontra devidamente justifi cada com base no art. 312 do CPP, 

mostrando-se devida diante da necessidade de acautelamento, especialmente, 

da ordem e saúde pública e da periculosidade social do agente, demonstrada 

pelo seu histórico criminal, indicativo do risco efetivo de reiteração, em caso de 

soltura.

Ora, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, além da condenação 

nos autos da presente ação penal, a “folha de antecedentes criminais do réu 

indica que há diversas investigações, antigas e recentes, além de uma condenação 

por crime da mesma espécie” em seu desfavor (e-STJ fl . 108), a revelar que o 

caso em comento não se trata de fato isolado, mas de prática habitual em sua 

vida.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do 

Estado, não surtiu o efeito desejado, concretizando a conclusão pela efetiva 
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perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real 

possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Segundo a doutrina de JULIO FABBRINI MIRABETE: “Fundamenta 

em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, 

evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a 

vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à 

prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos 

relacionados com a infração cometida”, concluindo que “está ela justifi cada se 

o acusado é dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa [...]” 

(Código de Processo Penal interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 803).

Confi ram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte Superior 

de Justiça:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. 

Inadequação. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reincidência. Risco de 

reiteração delitiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Constrangimento 

ilegal não caracterizado. Habeas corpus não conhecido.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacifi caram orientação no sentido 

de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 

constatada a existência de fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Segundo entendimento consolidado das Turmas que compõem a Terceira 

Seção, a circunstância do réu ser reincidente justifi ca sua segregação cautelar para 

garantia da ordem pública, como forma de conter a reiteração delitiva.

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC 315.263/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

07.06.2016, DJe 16.06.2016)

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. 

Alegada ausência de fundamentação do decreto prisional. Segregação cautelar 

devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Fundado receio de 

reiteração delitiva. Recurso ordinário desprovido.

[...]

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado 

em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do 

recorrente, circunstância apta a justifi car a imposição da segregação cautelar em 

virtude do fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

III - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes 

não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão 
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preventiva ou a aplicação de medida diversa da prisão, se há nos autos elementos 

hábeis a recomendar a manutenção de da custódia cautelar (precedentes).

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 71.955/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

28.06.2016, DJe 1º.08.2016)

Quanto ao tema, mister esclarecer que, nos termos da jurisprudência 

desta Quinta Turma, para fi ns de justifi cação da prisão preventiva fundada na 

garantia da ordem pública, “Não há que se falar em necessidade de condenações 

transitadas em julgado para que reste confi gurada a periculosidade do agente, 

baseada na reiteração criminosa, a qual, para fi ns de justifi car a custódia cautelar, 

diversamente do que ocorre na hipótese de majoração da pena-base, requer 

apenas demonstração de constante envolvimento do réu em condutas delitivas, 

aptas a indicar que, solto, voltará a delinquir” (HC n. 221.067/SP, Rel. Ministro 

Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 15.05.2012, DJe 21.05.2012).

Dessa forma, diferentemente do que ocorre na hipótese de majoração de 

pena-base, para autorizar a custódia cautelar requer-se apenas a demonstração 

do constante envolvimento do réu em fatos criminosos, aptos a indicar que, 

solto, voltará a delinquir, não havendo que se falar, portanto, em necessidade de 

condenações transitadas em julgado para que reste confi gurada a periculosidade 

do agente, baseada na reiteração criminosa, segundo precedentes desta Quinta 

Turma.

Nesse sentido, veja-se:

Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Tráfi co e associação para 

o tráfi co internacional de drogas. Prisão em fl agrante convertida em preventiva. 

Alegação de ausência de fundamentação idônea para a prisão. Garantia da 

ordem pública. Periculosidade concreta dos acusados. Inquéritos policiais e processos 

em andamento. Elementos aptos a demonstrar fundado receio de reiteração 

delitiva. Participação em organização criminosa. Necessidade de interrupção das 

atividades ilícitas. Absoluta falta de vínculo com o distrito da culpa. Cidadãos 

estrangeiros, residentes em seu país de origem. Garantia da aplicação da lei penal. 

Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Tese de excesso 

de prazo para formação da culpa. Supressão de instância. Recurso parcialmente 

conhecido e, nessa parte, desprovido.

[...]

4. Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão 

de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n. 444/

STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de 
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reiteração delitiva, fundamento sufi ciente para a decretação/manutenção da prisão 

antecipada.

5. No tocante ao alegado excesso de prazo, vê-se que a matéria não 

foi suscitada na ordem impetrada perante o Tribunal a quo, o que impede o 

conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, nessa parte, diante 

da manifesta incompetência desta Corte Superior de Justiça para apreciar 

originariamente a matéria (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal de 

1988), sob pena de indevida supressão de instância.

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(RHC 47.145/RO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10.06.2014, 

DJe 24.06.2014 - grifamos)

Assim, inviável acoimar-se de ilegal o acórdão quando manteve a prisão 

preventiva do recorrente, pois a concreta possibilidade de reiteração criminosa 

justifi ca a sua preservação na espécie.

Ademais, verifi cando-se que agora há sentença condenatória proferida, em 

que foram avaliadas todas as circunstâncias do evento criminoso e as condições 

pessoais do réu, julgando-se necessária a manutenção da prisão processual, e 

constatando-se que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, não se 

vislumbra ilegalidade a ser sanada por este Superior Tribunal.

Com efeito, a orientação pacifi cada nesta Corte Superior é no sentido 

de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando 

permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a 

segregação preventiva, como ocorre in casu.

A propósito:

Habeas corpus impetrado em substituição ao recurso previsto no ordenamento 

jurídico. 1. Não cabimento. Modificação de entendimento jurisprudencial. 

Restrição do remédio constitucional. Exame excepcional que visa privilegiar a 

ampla defesa e o devido processo legal. 2. Homicídio qualifi cado. Prisão preventiva. 

3. Réu preso cautelarmente durante a instrução criminal. Superveniência de 

sentença de pronúncia. Manutenção da custódia. Fundamentação idônea. 

Gravidade concreta da conduta. 4. Ordem não conhecida.

(...)

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se concede 

o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante a instrução do 

processo, pois a manutenção da segregação constitui um dos efeitos da respectiva 

condenação, mormente quando persistem os motivos ensejadores da custódia 

cautelar. No caso, verifi ca-se que o acusado integra organização criminosa atuante 
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na comunidade da Rocinha, que extorquia motoristas do chamado transporte 

alternativo.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 286.651/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 

24.04.2014, DJe 02.05.2014, grifo nosso)

Destaca-se ainda que, consoante orientação jurisprudencial desta Corte 

Superior de Justiça, condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na 

espécie, não teriam o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, 

quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida 

extrema, como ocorre in casu.

Por fi m, entendendo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade da 

preventiva, está clara a insufi ciência das medidas cautelares diversas da prisão, 

uma vez que, além de haver motivação apta a justifi car o sequestro corporal a 

bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e sufi ciente 

para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo recorrente, diante da presença 

do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie.

Como reiteradamente vem decidindo esta Corte Superior: “Demonstrada 

a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem 

pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 

12.403/2011, não se mostram sufi cientes e adequadas à prevenção e à repressão 

do crime” (HC 261.128/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, 

julgado em 23.04.2013, DJe 29.04.2013).

Assim, a prisão preventiva está sufi cientemente embasada e merece ser 

mantida, principalmente a bem da ordem pública, não havendo coação ilegal a 

ser sanada por esta Corte Superior de Justiça.

Diante do exposto, conhece-se em parte do recurso ordinário em habeas 

corpus e, na extensão, nega-se-lhe provimento.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.392.567-PR (2013/0248703-3)

Relator: Ministro Felix Fischer

Recorrente: Alex Dione Souza de Brito
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Advogado: Defensoria Pública da União

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Os Mesmos

EMENTA

Penal. Recurso especial. Tráfi co internacional de munição. Art. 

18 da Lei n. 10.826/2003. Crime de perigo abstrato. Momento 

consumativo. Fiscalização pela zona alfandegária. Caracterização do 

conatus. Fração de redução pela tentativa. Impossibilidade. Reexame 

dos elementos fático-probatórios. Sum. 7/STJ.

I - O crime de tráfico internacional de munição, tipificado 

no art. 18 da Lei n. 10.826/2003, é de perigo abstrato ou de mera 

conduta e visa proteger a segurança pública e paz social. Sendo assim, 

é irrelevante o fato de a munição apreendida estar desacompanhada da 

respectiva arma de fogo (precedentes).

II - Preleciona a doutrina majoritária, no que tange ao delito 

inserto no art. 18 da Lei n. 10.826/2003, que a consumação do crime, 

em locais sujeitos à fi scalização da zona alfandegária, somente se dará 

após a liberação da mercadoria pelas autoridades competentes ou a 

transposição da aludida zona fi scal (precedente).

III - A diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter 

criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. Para 

infi rmar a conclusão a que chegou o eg. Tribunal de origem seria 

necessária nova incursão na seara probatória - notadamente no que 

diz respeito às etapas de execução do delito -, procedimento defeso 

em sede de apelo extremo.

Recursos especiais desprovidos.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer dos recursos, mas lhes negar provimento.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 25 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 28.4.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de recursos especiais interpostos por 

Alex Dione Souza de Brito e pelo Ministério Público Federal, ambos com amparo 

no artigo 105, inciso III, a e c, da Constituição Federal, contra v. acórdão do eg. 

Tribunal Regional da 4ª Região, assim ementado:

Penal. Importação de munição de uso permitido sem autorização do órgão 

competente. Tentativa. Redutor do parágrafo único do art. 14 do Código Penal. 

Critérios.

1. Comprovado que o réu foi abordado na zona aduaneira portando um 

pacote com munições de arma de fogo sem a devida autorização, impõe-se a 

condenação pela prática do art. 18 da Lei n. 10.826/2003.

2. Nas hipóteses em que a mercadoria contrabandeada não ultrapassa a zona 

alfandegária primária, a doutrina e a jurisprudência vem entendendo que não 

houve fi nalização do iter criminis, restando caracterizada a tentativa.

3. O art. 14, parágrafo único, do Código Penal, estabelece um redutor para 

a pena de, no máximo 2/3 e, no mínimo de 1/3, devendo o julgador sopesar a 

melhor quantidade adequada ao caso.

4. Aplicado o redutor do parágrafo único do art. 14 do CP pela metade, levando 

em consideração a condução do agente pelo iter criminis (fl . 380).

O Parquet Federal, em seu recurso (fl s. 384-406), alega que o v. acórdão 

recorrido, “ao enquadrar o delito na forma tentada, nos termos do inciso II, 

do artigo 14, do Código Penal, bem como ao aplicar o redutor do parágrafo 

único do mesmo dispositivo legal, culminou por malferir a referida legislação 

federal, por aplicá-la a delito que teve completada a realização da conduta 

típica, e também o artigo 18 da Lei n. 10.826/2003” (fl . 387). Requer, ao fi nal, 

“o reconhecimento do crime consumado ou, alternativamente, a readequação da 

redução correspondente à tentativa para o mínimo legal”.

O recurso de Alex Dione Souza de Brito (fl s. 417-426) aponta como 

violado o mesmo dispositivo suscitado pelo MPF, ao argumento de que “a 

simples posse de munição, sem chance de uso em arma, não pode confi gurar 

crime, sob pena de fl agrante violação ao princípio da ofensividade” (fl . 422).
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Contrarrazões apresentadas (fl s. 461-474 e 477-483).

Admitido os especiais (fl s. 486-487 e 489-490), foram os autos remetidos 

a esta Corte.

A douta Subprocuradoria-Geral da República, em parecer de fl s. 513-516, 

opinou pelo não conhecimento e pelo desprovimento do recurso de Alex Dione 

Souza de Brito, e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo 

Ministério Público Federal.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Presentes os pressupostos 

processuais, conheço dos recursos.

Primeiramente, analiso o recurso defensivo.

No ponto extrai-se do v. acórdão recorrido, verbis:

“De ressaltar que a alegação de que as munições, isoladamente, não possuem 

potencial ofensivo, por não dispor o acusado de meio idôneo para dispará-las, é 

por demais singela, pois como disse alhures, a conduta de importar munições sem 

autorização legal, constitui crime formal, porque independe de resultado naturalístico, 

bastando a realização da conduta descrita no tipo [...]” (fl . 363).

Na linha da jurisprudência deste Tribunal, para a confi guração do delito 

tipifi cado no art. 18 da Lei n. 10.826/2003, é irrelevante o fato de a munição 

apreendida estar desacompanhada de arma, por se tratar de delito de perigo 

abstrato ou de mera conduta.

Acerca da questão, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico internacional de acessórios e 

munições de arma de fogo de uso restrito. Inépcia da denúncia. Supressão de 

instância. Ausência de indícios sufi cientes de autoria e prova da materialidade 

delitiva. Revolvimento fático-probatório. Obrigatoriedade de exame pericial 

para aferir a potencialidade lesiva do artefato. Desnecessidade. Crime de perigo 

abstrato. Revogação da preventiva. Impossibilidade. Fundamentação concreta. 

Necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação penal. 

Acusado com 3 passaportes distintos. Fuga do distrito da culpa. Endereços 

falsos. Não localização pela Polícia Federal. Residência fora do país. Ausência de 

constrangimento ilegal. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

[...]
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3. Conforme jurisprudência desta Corte, o crime de tráfico internacional de 

munição, tipifi cado no art. 18 da Lei n. 10.826/2003, é de perigo abstrato ou de mera 

conduta, sendo desnecessário aferir a lesividade dos artefatos, uma vez que o objeto 

jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz 

social.

[...]

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido (RHC n. 73.377/BA, Rel. Min. 

Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14.11.2016, grifei).

Recurso especial. Penal. Tráfi co internacional de munição. Lei n. 10.826/2003. 

Crime de perigo abstrato. Lesão à segurança pública e à paz social. Princípio da 

insignifi cância. Inaplicabilidade.

1. No âmbito deste Superior Tribunal de Justiça pacifi cou-se o entendimento 

de que nos delitos previstos na Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crimes de 

perigo abstrato nos quais o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz 

social, não se aplica o princípio da insignifi cância, sendo irrelevante a quantidade 

de munição apreendida.

2. Recurso especial provido (REsp n. 1.252.964/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Maria 

Thereza de Assis Moura, DJe de 4.8.2014).

Com efeito, não se verifi ca a alegada violação apontada pelo recorrente Alex 

Dione Souza de Brito, porquanto o v. acórdão recorrido está em conformidade 

com o entendimento pacifi cado nesta Corte.

Passo a análise do recurso especial interposto pelo Parquet Federal.

Em relação ao argumento de que o eg. Tribunal a quo equivocara-se em 

relação a aplicação do conatus ao crime de importação de munição sem a devida 

autorização legal, entendo que não assiste razão ao Ministério Público.

Inicialmente, mister se faz consignar que o crime de importar munição 

é delito plurissubsistente, o qual admite tentativa. Cinge-se a controvérsia, no 

entanto, em saber qual seria o momento consumativo em delitos desse jaez.

Com efeito, a despeito da divergência doutrinária, filio-me ao 

posicionamento majoritário, capitaneado por Heleno Fragoso, o qual sustenta 

que, “se a importação ou exportação se faz através de alfândega, o crime somente 

estará consumado depois de ter sido a mercadoria liberada pelas autoridades ou 

transposta a zona fi scal” (“Lições de Direito Penal”, 1989, pág. 498).

Na mesma linha de intelecção, Delmanto defende que a tentativa é 

possível “[...] no caso de mercadoria proibida que é apreendida pela alfândega” 

(DELMANTO, Celso et alii. Código Penal Comentado. 9ª Edição. Ed: 

Saraiva, 2016, pág. 1.011).
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Extrai-se, outrossim, do escólio de Masson:

“[...]o agente importa ou exporta a mercadoria proibida pelas vias ordinárias, 

isto é, vencendo a fi scalização alfandegária. O crime estará consumado no instante 

em que é ultrapassada a barreira fi scal, ou seja, no instante em que a mercadoria é 

liberada pela autoridade alfandegária; e [...] o sujeito se vale de meios clandestinos 

para importar ou exportar a mercadoria proibida (exemplo: ingressa no Brasil pela 

fl oresta amazônica). Nesse caso, a consumação do delito se verifi ca no momento em 

que são transpostas as fronteiras do Brasil” (MASSON, Cléber. Código Penal 

Comentado. 4ª edição. Rio de Janeiro: Forense. Ed. Método, págs. 1.425-

1.426).

Não diverge das posições já mencionadas a lição de Fernando Capez, ao 

defender que “[...] há duas situações distintas: na primeira, o sujeito ingressa 

ou sai do território nacional pelos caminhos normais, transpondo as barreiras 

da fi scalização alfandegária. Nessa hipótese, o crime se consuma no momento 

em que é ultrapassada a zona fi scal; no segundo caso, o sujeito que se serve de 

meios escusos para entrar ou sair do país clandestinamente. Aqui a consumação 

ocorrerá no exato instante em que são transpostas as fronteiras do País. 

Tratando-se de importação feita por meio de navio ou avião, a consumação se 

dá no exato instante em que a mercadoria ingressa em território nacional, muito 

embora se exija o pouso da aeronave ou atracamento da embarcação, uma vez 

que, se o sujeito estiver apenas em trânsito pelo País, não ocorrerá o delito em 

questão” (CAPEZ, Fernando. Estatuto do Desarmamento. Comentários à Lei 

n. 10.826, de 22-12-2003. 4ª edição. Ed. Saraiva, 2006, pág. 166).

Com efeito, não há razão ontológica para o discrímen entre o momento 

consumativo da importação de munição e do delito de contrabando, porquanto 

somente há que se falar importação de munição (previsto no art. 18 da Lei n. 

10.826/2003) em razão da aplicação do princípio da especialidade. Dessarte, 

na linha do que já decidiu a Sexta Turma desta Corte, não há falar em delito 

consumado se as mercadorias (in casu, as munições) foram apreendidas na zona 

alfandegária primária (fl . 360), assim como ocorre com o contrabando.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

Contrabando (condenação). Bolsas e porta-maquiagens (marca contrafeita). 

Território nacional (ingresso). Crime (consumação/tentativa). Pena-base (cálculo). 

Habeas corpus (correção da pena).

1. Há vozes, e de bom tempo, por exemplo, a de Fragoso nas “Lições”, segundo as 

quais, “se a importação ou exportação se faz através da alfândega, o crime somente 
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estará consumado depois de ter sido a mercadoria liberada pelas autoridades ou 

transposta a zona fi scal”.

2. Assim, também não há falar em crime consumado se as mercadorias 

destinadas aos pacientes foram, no caso, apreendidas no centro de triagem e 

remessas postais internacionais dos correios.

[...]

7. Ordem concedida para se reduzir a pena e para se substituir a privativa de 

liberdade por restritiva de direitos (HC n. 120.586/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nilson 

Naves, julgado em 5.11.2009, DJe de 17.5.2010 RT vol. 898, p. 562, grifei).

Por fi m, no tocante ao pleito de aplicação da fração máxima da causa de 

diminuição de pena referente à tentativa do delito de importação de munição 

de arma de fogo, para melhor delimitar a matéria, confi ram-se os fundamentos 

contidos no v. acórdão recorrido quanto a esse tema:

“Na terceira e derradeira fase de aplicação da pena, deve ser aplicada a causa 

especial de diminuição de pena relativa à tentativa, descrita no artigo 14, inciso II e 

parágrafo único, do Código Penal.

O art. 14, parágrafo único, do Código Penal, estabelece um mecanismo de redução 

da pena na hipótese de tentativa que não obedece a um padrão legal determinado, 

devendo o julgador sopesar a melhor quantidade adequada ao caso. Prevê a lei apenas 

que o redutor deve se situar entre o percentual máximo de 2/3 e o mínimo de 1/3.

A jurisprudência vem def inindo os contornos de aplicação do disposto no 

parágrafo único do art. 14 do CP, a partir de critério objetivo, levando-se em conta a 

condução do agente pelo iter criminis.

De acordo com essa corrente, quanto mais o sujeito ativo beirar os limites 

consumativos, menor será a redução imposta; quanto menos ele se aproximar do 

momento consumativo, maior deverá ser a atenuação.

Nesse sentido leciona Guilherme de Souza Nucci, em sua obra ‘Código Penal 

Comentado’, 4ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, página 127:

‘O juiz deve levar em consideração apenas e tão-somente o iter criminis percorrido, 

ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da 

consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o 

agente da consumação do delito.’ (grifei)

Diante disso, entendo que deve ser aplicado o redutor do parágrafo único do art. 

14 do CP, à fração de 1/2 (metade) e não 2/3 (dois terços) como entendeu o juízo a quo 
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considerando o iter criminis percorrido pelo acusado, restando fi xada a pena defi nitiva 

em 02 (dois) anos de reclusão em regime inicialmente aberto e multa de 05 (cinco) 

dias-multa, no valor unitário de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do 

fato delituoso” (fl s. 365-366).

Como se observa do excerto acima transcrito, o eg. Tribunal de origem 

levou em consideração o iter criminis para revisar a fração de diminuição da 

pena decorrente da forma tentada do crime.

Para infi rmar tal conclusão, como pretende o Parquet, seria necessária nova 

incursão na seara probatória - notadamente no que diz respeito às etapas de 

execução do delito -, procedimento defeso em sede de apelo extremo.

Isso porque, repita-se, o recurso especial não será cabível quando a análise 

da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório. Assim, as 

premissas fáticas fi rmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modifi cadas 

no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 07/STJ e Súmula 279/STF).

Nesse sentido, confi ram-se os seguintes precedentes desta Corte:

Processo Penal. Agravo regimental no recurso especial. Furto. Princípio da 

insignifi cância. Inaplicabilidade, na espécie. Tentativa. Fração de redução. Súmula 

n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Crime de uso de documento falso. 

Súmula 83/STJ. Agravo desprovido.

[...]

- A avaliação do iter criminis percorrido pelo agravante, para que seja aplicado 

o grau máximo da fração pela tentativa, enseja o revolvimento de fatos e provas, 

vedado no recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.

[...]

- Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp n. 1.160.472/TO, Sexta 

Turma, Rel. Min. Ericson Maranho - Desembargador convocado do TJ/SP, DJe de 

13.10.2015).

Penal e Processual. Dosimetria. Latrocínio tentado. Diminuição da pena (art. 

14, parágrafo único, do CP). Juízo referente ao iter criminis percorrido. Revisão. 

Impossibilidade pela via do recurso especial. Súmula 7 do STJ.

1. A avaliação do iter criminis percorrido no latrocínio tentado está relacionada 

diretamente com a proximidade da ocorrência do evento morte, que é o resultado 

naturalístico estabelecido pela norma para agravar o tipo penal.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise das 

circunstâncias fáticas da causa, assentou que, apesar de o agente ter atentado 

contra a vida da vítima, os disparos de arma de fogo não chegaram a atingi-la, 
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em virtude do erro de pontaria. Diante disso, concluiu que os atos de execução 

praticados pelo ora agravado ficaram distantes da consecução do resultado 

morte, motivo pelo qual decidiu aplicar o redutor do art. 14, II, do Código Penal, 

no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

3. A revisão desse juízo de valor exigiria o reexame do acervo-probatório, 

notadamente para mensurar o risco de vida que os atos de execução levados a 

efeito pelo agente efetivamente impingiram à vitima, o que é inviável na sede de 

recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 483.758/DF, Quinta Turma, 

Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 22.9.2015).

Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, inciso II, do RISTJ, nego 

provimento ao recursos especiais interpostos por Alex Dione Souza de Brito e 

pelo Ministério Público Federal.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.452.935-PE (2014/0108758-0)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: João Vilarim Filho

Advogados: Ademar Rigueira Neto e outro(s) - PE011308

Daniel Lima - PE016082

Talita de Vasconcelos Monteiro Caribé - PE023792

Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA

Penal Processo Penal. Recurso especial. Embargos infringentes. 

Nulidade. Não ocorrência. Gerente dos Correios. Recebimento de 

vantagem indevida. Crime de corrupção passiva. Afastamento da 

tipicidade. Súmula 7/STJ. Pena-base. Dosimetria. Legalidade. Dias-

multa. Revisão. Súmula 7/STJ. Art. 92 do CP. Perda do cargo.

1. Narra a denúncia que o acusado, na condição de gerente da 

agência dos Correios do município de Brejinho/PE, encaminhava os 
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aposentados e pensionistas do INSS para o escritório onde trabalhava a 

outra denunciada para que, no referido local, efetivassem o recebimento 

e preenchimento do formulário de recadastramento perante o INSS, 

momento em que era cobrado o valor de R$5,00 (cinco reais), na qual 

havia uma partilha entre os denunciados, destinando-se R$3,00 (três 

reais) ao primeiro denunciado e R$2,00 (dois reais) à segunda.

2. Não há que se falar em ausência de discussão acerca do tema. 

A parte recorrente, ao interpor os embargos infringentes, buscou 

afastar a tipicidade da conduta, devolvendo tal matéria ao órgão 

julgador. Assim, o Tribunal a quo, ao negar provimento aos embargos 

infringentes, não extrapolou o tema, pois afastou a tese da atipicidade 

da conduta, desclassifi cando-a de concussão para corrupção passiva, o 

que caracteriza emendatio libelli (art. 383 do CPP), possível de ser feita 

pelo órgão julgador.

3. Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio 

pas de nulité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade 

exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de 

Processo Penal). Foi, desse modo, editado pelo Supremo Tribunal 

Federal o enunciado sumular n. 523, que assim dispõe: No processo 

penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua defi ciência só 

o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. No presente caso, ao se 

desclassifi car a conduta, não houve qualquer prejuízo ao acusado, uma 

vez que inexistiu qualquer modifi cação da pena e seus refl exos.

4. A Corte de origem afastou a tipicidade da conduta e concluiu 

pela prática do crime de corrupção passiva. Rever os critérios utilizados 

pelas instâncias ordinárias, para afastar a tipicidade da conduta, 

reconhecendo a existência de opção dada aos benefi ciários do INSS 

de pagar ou não pelo preenchimento das guias de recadastramento, 

dependeria de inexorável revolvimento de provas, o que, em sede de 

recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ.

5. As instâncias ordinárias não utilizaram de dados genéricos 

e vagos para justifi car a exasperação da pena-base, especialmente 

para valorar negativamente a culpabilidade do agente, uma vez que o 

fato do crime ter sido praticado contra pessoas modestas e humildes, 

benefi ciárias do INSS, autoriza, por si só, a valoração negativa dessa 

circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada, pois aponta para 
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maior reprovabilidade da conduta. Mostra-se igualmente correta a 

valoração das circunstâncias do crime. O fato do réu encaminhar as 

vítimas para outro estabelecimento onde era realizada a cobrança 

indevida, para que não fosse percebida pelos colegas de trabalho, 

aponta para maior reprovabilidade da conduta, visto que não é inerente 

ao cometimento do tipo penal, devendo ser mantida.

6. O exame da alegação referente ao suposto exagero na fi xação 

da pena de multa é inviável na via do recurso especial, segundo dispõe 

o enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (“A 

pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).

7. A Corte de origem consignou que a perda do cargo deve ser 

declarada, uma vez que, com base no art. 92, inciso I, alínea “a”, do 

CP, o acusado foi condenado a pena privativa de liberdade por tempo 

superior a 1 ano, com violação de dever para com a Administração 

Pública. Tal entendimento encontra-se no mesmo sentido da 

jurisprudência desta Corte Superior de que o reconhecimento de que 

o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento 

sufi ciente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público 

(AgRg no REsp 1.613.927/RS, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, julgado em 20.09.2016, DJe 30.09.2016).

8. No presente caso, o agente praticou o delito quando ocupava 

emprego público na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tendo 

sido aprovado em concurso público para outro cargo na Universidade 

Federal de Pernambuco, durante o trâmite processual.

9. Em regra, a pena de perdimento deve ser restrita ao cargo 

público ocupado ou função pública exercida no momento do delito. 

Assim, a perda do cargo público, por violação de dever inerente a ela, 

necessita ser por crime cometido no exercício desse cargo, valendo-se 

o envolvido da função para a prática do delito.

10. Salienta-se que se o Magistrado a quo considerar, 

motivadamente, que o novo cargo guarda correlação com as 

atribuições do anterior, ou seja, naquele em que foram praticados 

os crimes, mostra-se devida a perda da nova função, uma vez que tal 

ato visa a anular a possibilidade de reiteração de ilícitos da mesma 

natureza, o que não ocorreu no caso. Dessa forma, como o crime 

em questão fora praticado quando o acusado era empregado público 
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da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, não poderia, sem 

qualquer fundamentação e por extensão, ser determinada a perda do 

cargo na UFPE.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido parcialmente.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial 

provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Joel 

Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Impedido o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Sustentaram oralmente: Dr. Ademar Rigueira Neto (p/recte) e Ministério 

Público Federal.

Brasília (DF), 14 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 17.3.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de recurso especial 

interposto por João Vilarim Filho, com fulcro no art. 105, inciso III, alínea “a”, 

da Constituição Federal, em adversidade a acórdão proferido pelo Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fl s. 399/400):

Penal e Processual Penal. Concussão (art. 316 do Código Penal). Autoria e 

materialidade demonstradas. Dosimetria da pena. Duas circunstâncias 

desfavoráveis. Redução da pena-base. Perda do cargo público. Cabimento.

1. A materialidade e a autoria do delito de concussão em concurso de agentes 

restaram sobejamente demonstradas pelo acervo probatório constante aos autos. 

João Vilarim, em concurso de pessoas com Rosângela, exigia, indiretamente, 

vantagem indevida pela execução da tarefa de recadastramento de benefi ciários 

do INSS. O apelante aproveitava-se da sua condição de gerente dos Correios na 

cidade de Brejinho/PE para informar que o recadastramento deveria ser feito em 
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escritório onde trabalhava a segunda acusada, com o recebimento de R$ 5,00 por 

cada serviço prestado, cabendo R$ 2,00 para Rosângela e R$ 3,00 para o apelante.

2. No exame da culpabilidade, há de se observar o grau de reprovabilidade 

e censurabilidade da conduta do agente, que, consciente dos seus atos, buscou 

ganho de dinheiro fácil em detrimento daqueles que recebem parco benefício 

do INSS. No tocante às circunstâncias do crime, estas devem ser valoradas 

negativamente, porquanto o réu utilizou-se de ardil para que sua conduta não 

fosse percebida pelos colegas de trabalho, encaminhando as vítimas para outro 

estabelecimento onde era realizada a cobrança indevida.

3. Pena-base com relação ao crime do art. 316 do CP fi xada em 2 anos e 6 

meses de reclusão e pagamento de 100 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época do fato. Inexistem atenuantes; existem, porém, 

duas circunstâncias que devem ser consideradas para agravar a pena, quais 

sejam, ter o agente cometido o crime contra maior de 60 anos (art. 61, II, h, do CP) 

e organização na cooperação de crime cometido em concurso de pessoas (art. 62, 

I, do CP). Desta forma, torna-se a pena defi nitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão, 

mais 130 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na 

época do fato. Sem causas de aumento ou de diminuição de pena. A pena 

privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direito.

4. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo não se trata de pena 

a ser fi xada de acordo com a culpabilidade do réu e a reprovabilidade de sua 

conduta, constituindo-se em efeito da condenação, que, com base no art. 92, 

I, a, do CP, ocorrerá sempre que a pena privativa de liberdade for aplicada por 

tempo igual ou superior a 1 ano, com violação de dever para com a Administração 

Pública, como na hipótese dos autos.

5. Apelação parcialmente provida.

Interpostos embargos infringentes, estes foram rejeitados, alterando-se a 

capitulação do crime para o art. 317 do CP. Abaixo, ementa do julgado (e-STJ 

fl . 482/483):

Processo criminal. Embargos infringentes e de nulidade. Gerente dos 

Correios. Recebimento de vantagem indevida. Crime de corrupção passiva. Não 

provimento.

1. No exercício da atividade de servidor dos Correios, o agente obteve 

vantagem em razão do cargo, sendo certo que esta não é uma situação que se 

circunscreve no âmbito meramente moral, porque existe uma descrição tipifi cada 

no código penal, exatamente de obter vantagem em razão, também, do exercício 

do cargo.

2. No caso, trata-se do mesmo fato, sendo tipifi cado ou na forma do art. 316 ou 

art. 317 do CPB; e a não modifi cação do fato traz a aplicação do art. 383 do CPP, 
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que tem o seguinte teor: “O juiz, sem modifi car a descrição do fato contida na 

denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe defi nição jurídica diversa, ainda que, em 

conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave”

3. A hipótese em questão não é, sequer, de se aplicar pena mais grave, mas de 

se aplicar a mesma pena, existindo, apenas, a correção da classifi cação do delito, 

uma reclassifi cação do art. 316 para o art. 317 do CPB, o que é permitido pela 

legislação em vigor, nos termos do art. 383 do CPP.

4. Os fatos, da forma como foram expostos por ambas as partes e pelo Relator, 

confi guram-se perfeitamente como corrupção passiva, tendo em vista que houve 

obtenção de vantagem em razão do exercício do cargo. E, no caso, o art. 317 não 

trata de crime mais grave, pois a penalização estabelecida é a mesma do art. 316 

do CPB, principalmente no que diz à respeito à pena mínima.

5. Confi guração da prática de corrupção passiva por parte do recorrente, que, 

na condição de gerente da agência dos Correios e Telégrafos de Brejinho/PE, 

montou um esquema em associação com o outra denunciada, para cobrar pelo 

preenchimento dos formulários de recadastramento do INSS.

6. Embargos infringentes e de nulidade não providos alterando-se, apenas, a 

capitulação do crime para o art. 317 do CPB.

Apresentados embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-STJ fl s. 

510/518).

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação dos artigos 

383 e 609, parágrafo único, do CPP e dos artigos 59, 62, inciso I, 92, inciso 

I, parágrafo único, 316 e 317 do CP. Sustenta: (i) a ocorrência de julgamento 

extra petita e da reformatio in pejus, uma vez que o acórdão que apreciou os 

embargos infringentes extrapolou os limites do recurso ao alterar a tipifi cação 

legal do crime; (ii) que a hipótese não autoriza a aplicação da emendatio libelli, 

uma vez que a solicitação ou o recebimento da vantagem indevida não se 

encontravam descritos na denúncia; (iii) a atipicidade da conduta, visto que não 

fi cou caracterizado que o acusado exigiu ou solicitou vantagem indevida; (iv) 

a redução da pena-base no mínimo legal; (v) a impossibilidade de se majorar 

a pena-base (circunstâncias do crime) e aplicar o art. 62, inciso I, do CP pelo 

mesmo fundamento, sob pena da ocorrência de bis in idem; (vi) que a multa foi 

aplicada de forma exacerbada; (vii) que a perda do cargo não foi declarada de 

forma justifi cada e motivada na sentença condenatória;

Apresentadas contrarrazões (e-STJ fl s. 561/571), o Tribunal a quo admitiu 

o recurso especial (e-STJ fl s. 573), tendo o Ministério Público Federal opinado 

pelo não provimento do recurso especial (e-STJ fl s. 583/591).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): O Ministério 

Público Estadual ofereceu denúncia contra o acusado e a corré Rosângela Alves 

Nonato, pelo fato de o primeiro denunciado, na condição de gerente da agência 

local dos Correios, ter exigido para si e para a segunda denunciada vantagem 

indevida consistente no valor de R$5,00 (cinco reais) para o fornecimento e 

preenchimento de cada formulário de recadastramento no Instituto Nacional de 

Seguro Social (INSS).

Narra a denúncia que o acusado João Vilarim Filho, na condição de 

gerente da agência dos Correios do município de Brejinho/PE, encaminhava 

os aposentados e pensionistas do INSS para o escritório onde trabalhava a 

denunciada Rosângela para que, no referido local, efetivassem o recebimento e 

preenchimento do formulário de recadastramento perante o INSS, momento 

em que era cobrado o valor de R$5,00 (cinco reais), na qual havia uma partilha 

entre os denunciados, destinando-se R$3,00 (três reais) ao primeiro denunciado 

e R$2,00 (dois reais) à segunda denunciada.

A sentença condenou João Vilarim Filho nas penas do art. 316 do CP, a 

quatro anos e sete meses de reclusão. Pelas agravantes do art. 61, II, g; e do art. 

62, I, do CP, elevou a pena em dois anos, tornando-a defi nitiva em seis anos e 

sete meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao 

pagamento de 298 dias- multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo 

vigente na época do fato. Como efeito da condenação, a sentença determinou a 

perda do cargo, nos termos do art. 92, I, a, do CP.

O acusado apresentou apelação, que foi parcialmente provida, por maioria, 

para reduzir a pena defi nitiva para 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 130 dias-

multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato. A 

pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.

Apresentados embargos infringentes, estes foram rejeitados, alterando-se a 

capitulação do crime para o art. 317 do CP.

Interposto o presente recurso especial, que se passa a analisar.

Primeiramente, não há que se falar em ausência de discussão acerca do 

tema. A parte recorrente, ao interpor os embargos infringentes, buscou afastar 

a tipicidade da conduta, devolvendo tal matéria ao órgão julgador. Assim, o 

Tribunal a quo, ao negar provimento aos embargos infringentes, não extrapolou 

o tema, pois afastou a tese da atipicidade da conduta, desclassifi cando-a de 
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concussão para corrupção passiva, o que caracteriza emendatio libelli (art. 383 do 

CPP), possível de ser feita pelo órgão julgador, uma vez que conforma a conduta 

ao tipo penal mais escorreito.

Como se sabe, o réu defende-se dos fatos e não da capitulação jurídica 

descrita na denúncia, sendo possível ao juiz, no momento de proferir a sentença, 

ou ao Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, fazer a adequação pertinente. 

Precedentes: AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta 

Turma, julgado em 13.9.2016, DJe 21.9.2016; RHC 23.656/SE, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.9.2016, DJe 20.9.2016; HC 

326.295/SP, Rel. Ministro Ericson Maranho, Desembargador Convocado do 

TJ/SP, Sexta Turma, julgado em 18.2.2016, DJe 1o.3.2016; AgRg no AREsp 

745.828/RJ, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado 

em 3.12.2015, DJe 14.12.2015; AgRg no AREsp 653.174/TO, Rel. Ministro 

Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 19.5.2015.

O Tribunal a quo, ao desclassifi car a conduta criminosa de concussão para 

corrupção passiva, consignou (e-STJ fl s. 466/467):

No caso, apresento divergência em relação ao voto do eminente Relator, pois, 

na hipótese, até posso verifi car que a confi guração do art. 316 poderia não estar 

presente da forma como aqui foi colocada; agora, jamais a atitude dos acusados 

e do recorrente pode ser tida só e tão somente como de mera violação a um 

princípio moral.

No exercício da atividade de servidor dos Correios, o agente obteve vantagem 

em razão do cargo. Essa não é uma situação que se circunscreve no âmbito 

meramente moral, porque existe uma descrição tipificada no código penal, 

exatamente de obter vantagem em razão, também, do exercício do cargo.

E, no caso, trata-se do mesmo fato, sendo tipifi cado ou na forma do art. 316 ou 

art. 317 do CPB. É o mesmo fato, repito.

E a não modifi cação do fato traz a aplicação do art. 383 do CPP, que tem o 

seguinte teor: “O juiz, sem modifi car a descrição do fato contida na denúncia ou 

queixa, poderá atribuir-lhe defi nição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, 

tenha de aplicar pena mais grave”.

O caso, aqui, não é, sequér, de se aplicar pena mais grave, mas de se aplicar a 

mesma pena. Estamos, apenas, fazendo uma correção da classifi cação do delito, 

uma reclassifi cação do art. 316 para o art. 317 do CPB, o que é permitido pela 

legislação em vigor, nos termos do art. 383 do CPP.

Os fatos, da forma como foram expostos por ambas as partes e pelo Relator, 

confi guram-se perfeitamente como corrupção passiva, tendo em vista que houve 

obtenção de vantagem em razão exercício do cargo.
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[...]

No caso, houve a prática de corrupção passiva por parte do recorrente, que, na 

condição de gerente da agência dos Correios e Telégrafos de Brejinho/PE, montou 

um esquema em associação com a também denunciada, Rosângela Alves Nonato, 

para cobrar pelo preenchimento dos formulários de recadastramento do INSS.

Para tanto, remetia para á segunda denunciada, que trabalhava em 

escritório de contabilidade próximo à agência da ECT, os referidos formulários 

e freqüentemente indicava o local aos beneficiários do INSS que para lá se 

dirigiam e, pela contraprestação de R$ 5,00 (cinco reais), eram auxiliados no 

preenchimento do requerimento de” benefício, fatos estes que confi guram o 

crime de corrupção passiva, prevista no art. 317 do CPB.

[...]

Pela leitura da denúncia, verifica-se que houve menção expressa de 

que o acusado, aproveitando-se da função de gerente da agência local dos 

Correios, disponibilizava os formulários de recadastramento do INSS, que 

recebia na referida agência, de forma gratuita, para um escritório particular que 

utilizava com a segunda acusada, onde lá esta disponibilizava o fornecimento e 

preenchimento dos referidos formulários, mediante pagamento da quantia de 

R$ 5,00 (cinco reais), dos quais R$ 3,00 (três reais) se destinava ao primeiro 

denunciado e R$ 2,00 (dois reais) à segunda denunciada. Assim, foi respeitado 

o princípio da correlação entre a denúncia e o acórdão recorrido, um dos pilares 

do sistema acusatório.

Dessa forma, embora tenha sido denunciado pelo crime de concussão (art. 

316 do Código Penal), a Turma julgadora condenou o acusado pelo ilícito de 

corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), dando outra interpretação ao 

fato narrado na denúncia (art. 383 do CPP), ou seja, a nova capitulação jurídica 

conferida pelo Tribunal, na verdade, foi apenas um ato de reclassifi cação do 

delito.

Segundo o artigo 383 do CPP, que regulamenta o instituto da emendatio 

libelli, “o juiz, sem modifi car a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, 

poderá atribuir-lhe defi nição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha 

de aplicar pena mais grave”.

Verifi cado que as circunstâncias do delito foram narradas na denúncia, 

tem-se a hipótese de emendatio libelli, nos exatos termos do art. 383 do Código 

de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Nesse contexto, os seguintes julgados desta Corte Superior: HC 320.201/

PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2015, DJe 
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27.11.2015; HC 236.974/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta 

Turma, julgado em 10.09.2013, DJe 16.09.2013; HC 117.145/GO, Rel. 

Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 09.02.2010, DJe 10.05.2010; 

HC 75.691/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 

21.08.2008, DJe 22.09.2008).

Ademais, em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas 

de nulité sans grife, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a 

comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal). Foi, 

desse modo, editado pelo Supremo Tribunal Federal o enunciado sumular 

n. 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade 

absoluta, mas a sua defi ciência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Nessa linha, a demonstração do prejuízo sofrido pela defesa é reconhecida 

pela jurisprudência atual como imprescindível tanto para a nulidade relativa 

quanto para a absoluta, consoante retratam os seguintes julgados do Supremo 

Tribunal Federal: ARE 868.516 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira 

Turma, julgado em 26.5.2015, acórdão eletrônico DJe-121, divulgado em 

22.6.2015, publicado em 23.6.2015; RHC 123.890 AgR, Rel. Min. Cármen 

Lúcia, Segunda Turma, julgado em 5.5.2015, processo eletrônico DJe-091, 

divulgado em 15.5.2015, publicado em 18.5.2015.

Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior 

de Justiça: HC 317.220.SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 20.8.2015, DJe 28.8.2015; HC 294.955/SP, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3.3.2015, DJe 10.3.2015; HC 

287.139/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 21.8.2014, 

DJe 2.9.2014.

No presente caso, ao se desclassificar a conduta, não houve qualquer 

prejuízo ao acusado, uma vez que inexistiu qualquer modifi cação da pena e seus 

refl exos.

Quanto à tipicidade da conduta, a Corte de origem afastou a tipicidade da 

conduta e concluiu pela prática do crime de corrupção passiva (e-STJ fl s. 466, 

472, 476):

[...]

No caso, apresento divergência em relação ao voto do eminente Relator, pois, 

na hipótese, até posso verifi car que a confi guração do art. 316 poderia não estar 

presente da forma como aqui foi colocada; agora, jamais a atitude dos acusados 
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e do recorrente pode ser tida só e tão somente como de mera violação a um 

princípio moral.

No exercício da atividade de servidor dos Correios, o agente obteve vantagem 

em razão do cargo. Essa não é uma situação que se circunscreve no âmbito 

meramente moral, porque existe uma descrição tipificada no código penal, 

exatamente de obter vantagem em razão, também, do exercício do cargo. 

(Vladimir Souza Carvalho)

[...]

Entendo que os fatos restaram bem demonstrados, inclusive, incontroversos 

e eles autorizam concluir que o réu, agente público, condicionava, sim, o 

recadastramento do segurado ao pagamento do valor que foi referido, cinco 

reais. A leitura dos fatos de que o agente público tão somente indicava os serviços 

de sua parceira, deixando abertas, escancaradas as portas para a via normal 

deste recadastramento, não parece verossímil; isso exigiria que admitíssemos 

que ele possuía um excesso de pudor, uma honestidade tremenda, a ponto de 

esclarecer o benefi ciário de que aquilo era um plus, um serviço a mais, e que ele 

poderia, se quisesse, valer-se das vias normais. Então, pelo fato de se tratarem de 

pessoas humildes, tenho como inverossímil essa leitura. Penso que condicionar 

a prática do ato de recadastramento ao pagamento de um determinado valor, 

ainda que seja a título de uma remuneração de um serviço, essa prática não 

precisa ser generalizada, basta acontecer em cada um dos fatos isoladamente, a 

depender da leitura que o agente público fi zesse da condição de cada um que o 

procurasse: para um se indicaria a via normal e, para outro, por ser mais inocente, 

condiciono. Por essa razão, nego provimento aos embargos. (Desembargador 

Federal Fernando Braga) 

[...]

O que não posso admitir é essa idéia que o Relator colocou no seu voto de que 

se trata de uma esperteza, de algo moralmente condenado. Agora, pessoalmente, 

convenço-me de que, em relação às vítimas contra as quais essa indicação era 

feita, ela signifi cava uma exigência. Era um disfarce, era uma maneira de fazer com 

que não fi casse tão claro; mas era evidente que a intenção era impor às pessoas, 

que precisavam manter o benefício, se submeter a esse trâmite - em verdade 

desnecessário que incluía um pagamento, desnecessário e indevido, do qual ele 

fi cava com a maior parte. Eram cinco, ele fi cava com três. (Desembargador Federal 

Marcelo Navarro)

[...]

O acusado, ao contrário do afi rmado pela Corte de origem, defende a 

atipicidade da conduta, ao argumento de que, diferentemente do que alega a 

denúncia, a distribuição e o recebimento das guias de recadastramento, devidamente 

preenchidas, sempre se deu de forma gratuita, de acordo com o estabelecido no Resumo 
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de Serviços Especiais dos Correios. Assim, a cobrança da taxa de R$ 5,00 (cinco 

reais) se dava apenas quando os benefi ciários optavam por fazer uso do serviço de 

preenchimento prestado pela co-ré Rosângela Nonato, no escritório de contabilidade 

do Sr. Olavo Mansueto. E que jamais compeliu os benefi ciários do INSS a realizarem 

o preenchimento de seus dados cadastrais com a acusada Rosângela Nonato. O que se 

verifi ca, na realidade, é que o Recorrente apenas indicava aos usuários, outros locais 

onde pudessem obter o preenchimento das suas guias, inclusive gratuitamente (e-STJ 

fl . 539).

Ora, rever os critérios utilizados pelas instâncias ordinárias, para afastar a 

tipicidade da conduta, reconhecendo a existência de opção dada aos benefi ciários 

do INSS de pagar ou não pelo preenchimento das guias de recadastramento, 

dependeria de inexorável revolvimento de provas, o que, em sede de recurso 

especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ.

Quanto à pena-base, o Tribunal a quo consignou (e-STJ fl . 403/404):

[...]

Passo à dosimetria da pena, em consonância com o sistema trifásico. A pena-

base para o crime previsto no art. 316 do CP varia de 2 a 8 anos de reclusão mais 

multa. Quanto à aplicação das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do 

CP), a juízo do 1º grau entendeu que há três circunstâncias judiciais desfavoráveis 

ao réu João Vilarim Filho –culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime 

–, fi xando a pena-base em 4 anos e 7 meses de reclusão.

No meu entendimento, não há como deixar de reconhecer algumas 

circunstâncias desfavoráveis, contudo, penso que houve algum excesso na 

fi xação da pena-base.

No exame da culpabilidade, há de se observar o grau de reprovabilidade e 

censurabilidade da conduta do agente, que, consciente dos seus atos, buscou 

ganho de dinheiro fácil em detrimento daqueles que recebem parco benefício 

do INSS.

No tocante às circunstâncias do crime, tenho que estas devem ser valoradas 

negativamente, porquanto o réu utilizou-se de ardil para que sua conduta não 

fosse percebida pelos colegas de trabalho, encaminhando as vítimas para outro 

estabelecimento onde era realizada a cobrança indevida.

Em relação às consequências do crime, entendeu a juíza sentenciante que 

“são negativas para o réu João Vilarim, porquanto se evidenciou nos autos o 

desvio de papéis destinados ao recadastramento, em favor do escritório onde a ré 

trabalhava – maculando, assim, a probidade administrativa”.

Apesar de o contrato prever que os formulários de recadastramento deveriam 

ser entregues, mediante pedido, ao benefi ciário, não devendo ser disponibilizados 
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em hall público (cláusula 2.1.1 e 1.2.2), é certo que havia recadastramentos 

efetuados com cópias dos formulários, conforme atestou Noêmia Alves da Costa 

Nunes, testemunha que trabalhava nos Correios junto com o réu João Vilarim Filho 

(fl . 166). Assim, não há como afi rmar, pelos elementos constantes nos autos, que o 

réu desviou papel em favor do escritório onde Rosângela Alves Nonato trabalhava. 

Apesar de a corré ter dito que ia à agência dos Correios pegar novo formulário 

caso errasse o preenchimento (fl . 203), não há provas de que era João Vilarim Filho 

quem entregava os papéis.

Isto posto, fi xo a pena-base com relação ao crime do art. 316 do CP em 2 anos e 

6 meses de reclusão e pagamento de 100 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época do fato.

Inexistem atenuantes; existem, porém, duas circunstâncias que devem ser 

consideradas para agravar a pena, quais sejam, ter o agente cometido o crime 

contra maior de 60 anos (art. 61, II, h, do CP) e organização na cooperação de 

crime cometido em concurso de pessoas (art. 62, I, do CP). Desta forma, entendo 

correto o agravamento da pena em 1 ano de reclusão, tornando a pena defi nitiva 

em 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 130 dias-multa, cada um no valor de 1/30 

do salário mínimo vigente na época do fato.

[...]

No que tange à fi xação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre 

registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade 

do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e 

subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta 

Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

Como visto dos trechos acima, a exasperação da pena-base em 6 

meses decorreu da análise desfavorável das seguintes circunstâncias judicias: 

culpabilidade (consciente dos seus atos, buscou ganho de dinheiro fácil em detrimento 

daqueles que recebem parco benefício do INSS) e circunstâncias do crime (o réu 

utilizou-se de ardil para que sua conduta não fosse percebida pelos colegas de trabalho, 

encaminhando as vítimas para outro estabelecimento onde era realizada a cobrança 

indevida).

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a 

pena-base não pode ser fi xada acima do mínimo legal com fundamento em 

elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, 

desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 

Precedentes: HC 272.126/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 

julgado em 8.3.2016, DJe 17.3.2016; REsp 1.383.921/RN, Rel. Ministra Maria 

Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16.6.2015, DJe 25.6.2015; HC 
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297.450/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.10.2014, 

DJe 29.10.2014.

No presente caso, as instâncias ordinárias não utilizaram de dados genéricos 

e vagos para justifi car a exasperação da pena-base, especialmente para valorar 

negativamente a culpabilidade do agente, uma vez que o fato do crime ter sido 

praticado contra pessoas modestas e humildes, benefi ciárias do INSS, autoriza, 

por si só, a valoração negativa dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser 

sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta.

Mostra-se igualmente correta a valoração das circunstâncias do crime. O 

fato do réu encaminhar as vítimas para outro estabelecimento onde era realizada 

a cobrança indevida, para que não fosse percebida pelos colegas de trabalho, 

aponta para maior reprovabilidade da conduta, visto que não é inerente ao 

cometimento ao tipo penal, devendo ser mantida.

Ademais, não há bis in idem na majoração da pena-base, em razão da 

valoração negativa das circunstâncias do crime e a aplicação da majorante do 

art. 62, inciso I, do CP (promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige 

a atividade dos demais agentes), uma vez que não foram utilizados os mesmos 

fundamentos.

Há a incidência desta majorante em razão do fato do acusado ter organizado 

o crime, enquanto as circunstâncias do crime foi o maior ardil utilizado.

Assim, não devem ser excluídas da dosimetria a valoração negativa da 

culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Em relação aos dias-multa, o exame da alegação referente ao suposto 

exagero nos valores fi xados é inviável na via do recurso especial, segundo dispõe 

o enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (“A pretensão de 

simples reexame de prova não enseja recurso especial”).

Por fim, no que tange à perda do cargo público, a Corte de origem 

consignou que tal penalidade deve ser declarada, uma vez que, com base no 

art. 92, inciso I, alínea “a”, do CP, o acusado foi condenado a pena privativa 

de liberdade por tempo superior a 1 ano, com violação de dever para com a 

Administração Pública.

Abaixo, trecho do acórdão recorrido (e-STJ fl . 404):

No que concerne à aplicação, ao caso, dos efeitos da condenação, verifi ca-se 

que a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo não se trata de pena 

a ser fi xada de acordo com a culpabilidade do réu e a reprovabilidade de sua 
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conduta, constituindo-se em efeito da condenação, que, com base no art. 92, 

I, a, do CP, ocorrerá sempre que a pena privativa de liberdade for aplicada por 

tempo igual ou superior a 1 ano, com violação de dever para com a Administração 

Pública, como na hipótese dos autos.

Dessa forma, tal entendimento encontra-se no mesmo sentido da 

jurisprudência desta Corte Superior de que o reconhecimento de que o réu praticou 

ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento sufi ciente para a decretação 

do efeito extrapenal de perda do cargo público (AgRg no REsp 1.613.927/RS, Rel. 

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20.09.2016, 

DJe 30.09.2016).

Nessa linha, o seguinte julgado:

Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso especial. Omissão no 

julgamento proferido pelo Tribunal a quo. Inovação de tese recursal. Falsidade 

ideológica. Atipicidade da conduta. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula 

7/STJ. Perda do cargo público devidamente motivada na violação de dever para 

com a Administração Pública. Agravo regimental improvido.

[...]

3. A perda do cargo público, com fundamento no art. 92, I, a, do Código Penal, 

se aplica a todos os delitos praticados com abuso de poder ou violação de dever 

para com a Administração Pública, não se restringindo aos chamados crimes 

funcionais (arts. 312 a 327 do CP).

4. A pena acessória foi devidamente fundamentada no fato de o delito ter sido 

cometido por ofi ciala de justiça, em razão de suas atribuições legais - lavratura de 

certidões de intimação -, o que importou em violação dos deveres de probidade, 

honestidade, moralidade e efi ciência.

5. Debatida a questão sob o enfoque da violação de lei federal (art. 105, III, a, 

da Constituição Federal), despiciendo o exame da divergência jurisprudencial 

relativa ao mesmo tema.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.195.833/MS, Rel. Ministro 

Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20.08.2015, DJe 08.09.2015).

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Penal. Concussão. [...] 

Art. 92, inciso I, alínea a, do Código Penal. Possibilidade. Efeito da condenação. 

Fundamentação idônea. Perda do cargo público. Desnecessidade de pedido 

expresso na denúncia. Efeito extrapenal da condenação previsto no art. 92, do 

Código Penal. Agravo desprovido.

[...]

5. “A possibilidade de perda do cargo público não precisa vir prevista na 

denúncia, posto que decorre de previsão legal expressa, como efeito da 
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condenação, nos termos do artigo 92 do Código Penal” (STJ, HC 81.954/PR, 6ª 

Turma, Rel. Min. Maria Thereza, DJ de 17.12.2007).

6. Tal consequência ocorre sempre que confi gurada a hipótese prevista no 

art. 92, inciso I, alínea a, do Código Penal, não fazendo a lei qualquer ressalva no 

sentido de que, se a pena privativa de liberdade for substituída por reprimendas 

restritivas de direito, não haverá a perda do cargo.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 46.266/SP, Rel. Ministra 

Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 26.06.2012, DJe 1º.08.2012).

Ocorre que o Juízo sentenciante, em razão da perda do cargo público, 

determinou, após o trânsito em julgado, a expedição de ofícios à ECT e à 

UFPE, com vistas ao efeito do art. 92, inciso I, do CP (e-STJ fl s. 276), decisão 

não modifi cada pelo Tribunal a quo.

No presente caso, o agente praticou o delito quando ocupava emprego 

público na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tendo sido aprovado 

em concurso público para outro cargo na Universidade Federal de Pernambuco, 

durante o trâmite processual.

Ora, em regra, a pena de perdimento deve ser restrita ao cargo público 

ocupado ou função pública exercida no momento do delito.

Trilhando esse entendimento, colhem-se estas lições do Professor Cezar 

Roberto Bitencourt, que assim aduz:

1.1.2. Correlação entre crime e atividade exercida

A perda deve restringir-se somente àquele cargo, função ou atividade no 

exercício do qual praticou o abuso, porque a interdição pressupõe que a ação 

criminosa tenha sido realizada com abuso de poder ou violação de dever que 

lhe é inerente. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. Editora 

Saraiva. 8ª edição. 2014, p. 367)

Assim, a perda do cargo público, por violação de dever inerente a ela, 

necessita ser por crime cometido no exercício desse cargo, valendo-se o 

envolvido da função para a prática do delito.

Porém, salienta-se que se o Magistrado a quo considerar, motivadamente, 

que o novo cargo guarda correlação com as atribuições do anterior, ou seja, 

naquele em que foram praticados os crimes, mostra-se devida a perda da nova 

função, uma vez que tal ato visa anular a possibilidade de reiteração de ilícitos da 

mesma natureza, o que não ocorreu no caso.
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Dessa forma, como o crime em questão fora praticado quando o acusado 

era empregado público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, não 

poderia, sem qualquer fundamentação e por extensão, ser determinada a perda 

do cargo na UFPE.

Ante o exposto, conheço parcialmente e, nessa parte, dou provimento parcial 

ao recurso especial apenas para excluir da condenação a perda do cargo em 

relação à UFPE.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.624.292-SC (2016/0234319-8)

Relator: Ministro Felix Fischer

Recorrente: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

Recorrido: Jayson Dias

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina

EMENTA

Recurso especial. Furto qualifi cado mediante escalada. Incidência 

da causa de aumento do repouso noturno. Possibilidade. Recurso 

provido.

I - As normas que estabelecem as qualifi cadoras do furto e a 

causa de aumento do repouso noturno são harmonizáveis, haja vista 

que o legislador tanto nas qualifi cadoras objetivas (§ 4º do art. 155) 

como na referida causa de aumento apreciou e revalorou o desvalor 

da ação do agente, e não fez uma análise sob a ótica do desvalor do 

resultado.

II - Numa graduação do injusto, é mais reprovável o delito de 

furto cometido, como in casu, mediante escalada e durante o repouso 

noturno (ocasião em que o bem jurídico tutelado tem menor vigilância 

por parte do dono ou possuidor) do que cometido no período diurno. 

Desta forma, em uma análise em concreto acerca da compatibilidade 
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dos institutos, a norma estabelecida no § 4º e a do § 1º do art. 155 do 

CP são compatíveis entre si. Precedentes.

Recurso especial provido para reconhecer a incidência da causa 

de aumento do repouso noturno no crime de furto qualifi cado.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 18 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 28.4.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de recurso especial interposto pelo 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com fulcro no art. 105, inciso 

III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra v. acórdão proferido pelo eg. 

Tribunal de Justiça daquele estado, ementado nos seguintes termos:

Apelação criminal. Furto qualifi cado pelo rompimento de obstáculo e escalada. 

Dosimetria. Culpabilidade exacerbada. Réu multirreincidente em crimes contra 

o patrimônio e descumpriu condições do regime aberto. Precedentes. Duas 

qualifi cadoras. Migração residual de uma delas para a primeira fase. Cabimento. 

Conseqüências do crime que extrapolam o tipo penal e autorizam o incremento. 

Majorante do repouso noturno. Incompatibilidade com as formas qualifi cadas 

do delito. Precedentes da Câmara. Recurso defensivo não provido e provimento 

parcial do apelo interposto pela acusação.

1 Sendo o agente multirreincidente em crimes contra o patrimônio e cometido 

o delito enquanto estava cumprindo condições do regime aberto, frustrando uma 

delas, imprime maior reprovabilidade à conduta.

2 “Em havendo o concurso de agentes e destreza, é possível que uma 

circunstância seja utilizada para tipificar a conduta, como furto qualificado, 
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e a outra empregada na dosimetria da sanção, a fim de se considerar como 

desfavorável circunstância judicial, acrescendo, assim, a pena-base” (STJ, HC n. 

323.840/SP, DJUe de 11.9.2015).

3 As conseqüências do crime devem ser mensuradas negativamente quando 

o “mal causado pelo crime transcende ao resultado típico” (Guilherme de Souza 

Nucci, 2014).

4 ‘O fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno não pode 

ser reconhecido como causa especial de aumento de pena por se tratar de furto 

qualifi cado’ (TJSC, Apelação Criminal n. 2015.005616-8, j. em 28.4.2015) (fl . 213).

Nas razões do presente recurso, sustenta o Parquet, em síntese, que o furto 

qualifi cado é compatível com a causa de aumento do repouso noturno. Assevera 

que a posição topográfi ca dos dispositivos não pode ser óbice para aplicação, em 

conjunto, deles. Alega violação ao art. 155, § 1º, do Código Penal, bem como 

colaciona arestos para comprovar a divergência jurisprudencial.

Contrarrazões às fl s. 275-279.

O d. Ministério Público Federal, às fls. 296-301, manifestou-se pelo 

provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Pretende o recorrente, em síntese, 

o reconhecimento da compatibilidade entre o furto qualifi cado e a causa de 

aumento do repouso noturno.

Para delimitar a quaestio, transcrevo excerto do v. acórdão reprochado, in 

verbis:

“[...] Pretende a acusação, ainda, a aplicação da causa especial de aumento de 

pena, em razão de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, 

do Código Penal).

Segundo a jurisprudência predominante nesta Corte de Justiça, a referida 

majorante é incompatível com as formas qualifi cadas do furto.

[...]

Desse modo, a sanção remanesce defi nitiva em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de 

reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantidas as demais cominações” (fl s. 220-221).
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Com efeito, após uma análise mais detida sobre a compatibilidade entre o 

furto qualifi cado e a majorante do repouso noturno, revejo o meu entendimento 

e concluo que ambas as normas são harmonizáveis, haja vista que o legislador 

tanto nas qualifi cadoras objetivas (§ 4º do art. 155) como na referida causa 

de aumento apreciou e revalorou o desvalor da ação do agente, e não fez uma 

análise sob a ótica do desvalor do resultado.

Dessarte, numa graduação do injusto, é mais reprovável o delito de furto 

cometido, como in casu, mediante escalada e durante o repouso noturno (ocasião 

em que o bem jurídico tutelado tem menor vigilância por parte do dono ou 

possuidor) do que cometido no período diurno. Desta forma, em uma análise em 

concreto acerca da compatibilidade dos institutos, a norma estabelecida no § 4º 

e a do § 1º do art. 155 do CP são compatíveis entre si. Portanto, o argumento 

topográfi co, em sentido contrário, não subsiste por si só.

Aliás, esse é o entendimento que prevalece nesta Corte:

A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, que se refere 

à pratica do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade 

de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais 

vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualifi cada 

do delito de furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição fi rmada 

por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de 

Controvérsia n. 1.193.194/MG, [...], no qual afi gurou-se possível o reconhecimento 

do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto 

qualifi cado (CP, art. 155, § 4º, máxime se presentes os requisitos (HC n. 306.450/

SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 17.12.2014, RMP 

vol. 56, p. 337).

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Penal. Furto qualifi cado 

pelo rompimento de obstáculo. Aplicação da causa de aumento do repouso 

noturno. Possibilidade. Óbice da Súmula 83 desta Corte. Agravo improvido.

1. Ao contrário do afirmado, a decisão agravada está sim em absoluta 

consonância com a linha de raciocínio desenvolvida por esta Corte na apreciação 

do recurso especial representativo da controvérsia 1.193.194/MG, ocasião em que 

se decidiu pela compatibilidade do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal 

com as hipóteses objetivas de furto qualifi cado.

2. Desse modo, seguindo, mutatis mutandi, a linha do raciocínio jurídico 

adotado por este Superior Tribunal de Justiça e pela Suprema Corte, verifi ca-se 

não haver, também nesta hipótese, incompatibilidade entre o furto qualifi cado e 

a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno.
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3. Assim, à míngua de argumentos robustos o bastante para superar os 

fundamentos da decisão agravada, mantenho-a incólume pelos seus próprios 

termos.

4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp n. 741.482/MG, Quinta Turma, 

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14.9.2015).

Ainda, por decisão monocrática: AREsp n. 972.128/MG, de minha 

Relatoria, DJe de 30.9.2016; AREsp n. 974.698/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 

DJe de 26.9.2016; REsp n. 1.595.464/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 

15.9.2016; REsp n. 1.619.490/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 

24.8.2016.

No mesmo sentido se manifestou o col. STF, in verbis:

Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento 

de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da 

majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) nas formas qualifi cadas do 

crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e 

de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos 

quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário 

e jurisprudencial. Ordem denegada.

1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria 

incompatível com a forma qualifi cada do furto, a considerar, para tanto, que sua 

inserção pelo legislador antes das qualifi cadoras (critério topográfi co) teria sido 

feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualifi cadas do tipo penal 

incriminador.

2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfi ca do 

Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no 

furto qualifi cado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já 

reconheceu a compatibilidade desses dois institutos.

3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência 

harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 

155, § 1º) e as qualifi cadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente 

compatíveis com a situação fática.

4. Ordem denegada (STF, HC n. 130.952/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Dias 

Toff oli, DJe de 20.2.2017, grifei).

Sendo assim, imperioso revisar a dosimetria da pena do recorrido.

Reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1º, 

do CP, na terceira fase, a pena é aumentada em 1/3 (um terço), fi xa-se a pena 

defi nitiva em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
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Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a 

incidência da causa de aumento do repouso noturno no crime de furto qualifi cado, 

fi cando a pena do recorrido redimensionada conforme fundamentação acima, 

mantidos os demais termos do acórdão.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.659.662-CE (2014/0120972-1)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Recorrente: R M de O

Advogados: Marcelo Vinícius Gouveia Martins - CE003977

Francisco Clayton Pessoa de Queiroz Marinho

Adryana Claudia Marinho Queiroz de Lucena - CE020462

Recorrido: Ministério Público do Estado do Ceará

EMENTA

Penal e Processual Penal. Recurso especial. Estupro de 

vulnerável praticado por Promotor de Justiça. Parecer do Ministério 

Público. Descabimento de “embargos de declaração”. Peça opinativa. 

Divergência jurisprudencial. Ofensa ao art. 619 do Código de Processo 

Penal. Fundamentação deficiente. Súmula 284/STF. Ação penal 

originária. Análise de pleito do acusado diretamente pelo Órgão 

Especial. Juntada de prova considerada desnecessária. Indeferimento. 

Princípio do livre convencimento motivado. Cerceamento de defesa 

inexistente. Renovação do interrogatório ao fi nal do processo (art. 400 

do CPP), com afastamento da regra do art. 7º da Lei n. 8.038/1990. 

Precedentes do STF e do STJ que não se encaixam no caso concreto. 

Interrogatório já realizado, antes da vigência da Lei n. 11.719/2008. 

Preclusão. Tempus regit actum. Inquérito administrativo. Nulidade 

das provas. Recebimento da denúncia. Prejudicialidade do tema. 

Crimes contra a liberdade sexual. Palavra da vítima. Valor probante 

diferenciado. Autoria e materialidade confi guradas. Recurso conhecido 
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em parte e, nessa extensão, não provido.

1. Não cabe devolução dos autos ao Ministério Público a fi m 

de que novamente emita pronunciamento sobre o recurso especial. 

O parecer ministerial é opinativo, não comportando impugnação 

assemelhada a “embargos de declaração”.

2. Apesar de a petição recursal invocar o art. 105, III, “c”, da 

Constituição Federal, não fez qualquer alusão aos dispositivos legais 

nem, sequer, às matérias que teriam sido objeto de interpretação 

divergente. Aplica-se ao caso o óbice da Súmula 284 do STF: “É 

inadmissível o recurso extraordinário, quando a defi ciência na sua 

fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

3. O recurso especial apresenta fundamentação defi ciente no que 

diz respeito à indigitada ofensa ao art. 619 do Código de Processo 

Penal, que foi objeto de alegação genérica, sem a demonstração exata 

dos pontos em que o acórdão padeceria de omissão, contradição ou 

obscuridade. Incidência da Súmula 284/STF.

4. Tratando-se de ação penal original de Tribunal de Justiça, a 

submissão direta, ao Órgão Especial, da análise de pedidos do acusado 

não acarreta prejuízo à defesa, na medida em que imprime ao feito 

a necessária celeridade e eventual decisão monocrática desfavorável 

seria passível de agravo regimental, cabendo ao mesmo colegiado 

decidir a controvérsia.

5. Ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado 

o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, 

irrelevantes ou impertinentes. Cabe, ainda, à parte interessada, 

demonstrar a real imprescindibilidade da produção da prova requerida.

6. Hipótese em que a instância ordinária, motivadamente, afastou 

a tese de cerceamento de defesa e a necessidade de juntada de novo 

laudo realizado por psicóloga, uma vez que as demais provas contidas 

nos autos demostraram a credibilidade das declarações das vítimas do 

delito.

7. Este Superior Tribunal fi rmou a orientação no sentido de que 

“a previsão do interrogatório como último ato processual, nos termos 

do disposto no art. 400 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 

11.719/2008, por ser mais benéfi ca à defesa, deve ser aplicada às ações 
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penais originárias nos tribunais, afastada, assim, a regra específi ca 

prevista no art. 7º da Lei n. 8.038/1990, que rege a matéria” (HC 

205.364-MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 6.12.2011). Essa 

alteração de entendimento se deu em razão de decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no AgRg na APn 528/DF, Rel. Ministro 

Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 8.6.2011.

8. Todavia, se o interrogatório já se realizou - como na espécie 

dos autos -, ocorre a preclusão, não sendo possível a renovação do ato.

Ademais, o réu foi interrogado em 10.10.2006, ou seja, antes da 

vigência da Lei n. 11.719/2008, que alterou o disposto no art. 400 

do CPP. Sobre a matéria, a jurisprudência desta Corte Superior de 

Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal, é fi rme no sentido 

de que “a Lei n. 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 400 do 

CPP, porquanto lei processual penal, aplica-se desde logo, conforme 

os ditames do princípio tempus regit actum, sem prejudicar, contudo, a 

validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, razão pela 

qual, já realizado o interrogatório do réu, não há obrigação de o ato 

ser renovado para cumprir as balizas da nova lei” (AgRg no AREsp 

681.940/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29.6.2016).

9. Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja 

natureza é inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo 

criminal, momento em que as provas serão renovadas.

10. A jurisprudência é assente no sentido de que, nos delitos contra 

liberdade sexual, por frequentemente não deixarem testemunhas ou 

vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde 

que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito.

11. As declarações das ofendidas e os depoimentos testemunhais 

são coerentes quanto ao ponto fulcral da acusação, isto é, a prática 

de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, mediante uso de 

mordaças e amarras, contra crianças de 8 e 9 anos de idade, no sítio 

do acusado, ocupante do cargo de Promotor de Justiça do Estado do 

Ceará.

12. Eventuais descompassos encontrados nas narrativas das 

vítimas referem-se a aspectos periféricos da conduta delitiva, que 

não infl uem na credibilidade de suas declarações quanto aos abusos 

sofridos.
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13. Anote-se, em reforço ao fundamento acerca da confi abilidade 

dos relatos das menores, que a Junta Médica designada pelo Relator 

examinou as ofendidas em três dias seguidos, tendo concluído pela 

ausência de sinais comportamentais indicativos de subterfúgios, 

fantasias ou simulações. O exame foi acompanhado pelo assistente 

médico indicado pela defesa, contudo, não foi impugnado.

14. O delito em questão (estupro de vulnerável: art. 217-A do 

Código Penal) se perfez com a prática de atos libidinosos diversos 

da conjunção carnal, daí a irrelevância de se certifi car, na espécie, da 

consumação de atos sexuais. Precedentes.

15. A perícia realizada no local do crime pelo Instituto de 

Criminalística do Ceará, no âmbito do processo administrativo 

disciplinar, que, segundo a defesa, atestaria que nenhum dos presentes 

do sítio do acusado poderia ter ouvido ou visto os eventos ocorridos no 

interior da casa principal, resulta de percepções subjetivas dos peritos, 

não apresentando aptidão como prova desconstitutiva da condenação.

16. Menciona o recorrente a sua ausência no local do crime (sítio 

em Guaramiranga/CE), após as 16h30 ou 17h00 do dia 23.10.2005 

(data dos fatos), contradizendo a afi rmação das vítimas no sentido 

de que haveriam sido conduzidas pelo acusado, até suas residências, 

pelas 21h00.  Apresenta, nesse sentido, conta de seu telefone celular, 

que atesta ligações feitas daquele aparelho às 18h15 e 18h24 e 18h25, 

originadas do Município de Pacatuba/CE.

17. Na verdade, a conta telefônica não foi apreciada pelo Tribunal 

de origem, nem o julgador estava obrigado a fazê-lo, porquanto 

fundamentou a condenação do recorrente nas provas que entendeu 

relevantes. Afi nal, “vigora no sistema processual penal brasileiro, o 

princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado 

pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar” (HC 

68.840/BA, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

28.4.2015, DJe 11.5.2015).

18. O recorrente, aliás, na oportunidade em que opôs embargos 

de declaração contra o acórdão condenatório, não alegou sequer a 

existência de omissão sobre a prova documental em questão.

19. Ainda que assim não fosse, a conta do celular, quando 

confrontada com as demais provas utilizadas no acórdão, não é apta 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

848

a confi gurar o benefício da dúvida em favor do réu. E isto porque o 

telefone é móvel, ou seja, qualquer pessoa poderia utilizá-lo. Além 

disso, consta dos autos que as crianças chegaram no sítio às 15h00 e, 

mesmo que se admitisse que o réu deixou o local às 16h30 ou 17h00, 

haveria tempo de sobra para o cometimento dos delitos.

20. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não 

provido.

ACÓRDÃO

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

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

por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe 

provimento. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e 

Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente: Dr. Marcelo Vinícius Gouveia Martins (p/recte).

Brasília (DF), 06 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 19.4.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de recurso especial interposto por 

R. M. DE O., nos termos do art. 105, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

Ação penal originária. Preliminares de incompetência, nulidade e cerceamento 

de defesa rejeitadas. Atentado violento ao pudor mediante violência real contra 

menores de 14 anos (arts. 214 e 224 do CP e art. 9º da Lei n. 8.072/1990). Mutatio 

libelli (art. 383, CPP). Aplicação da reforma do Código Penal (art. 217-A, CP, 

conforme Lei n. 12.015/2009) ao caso concreto. Norma penal mais benéfica 

(art. 2º, CP). Estupro de vulneráveis. Palavra das vítimas em consonância com 

a prova testemunhal. Especial relevância nos crimes contra a liberdade sexual. 

Condenação. Crime continuado (art. 71, CP). Perda do cargo público como efeito 

da condenação (art. 92, I, ‘b’, CP). Possibilidade.

1. Somente quando defi nitivamente implementada a aposentadoria é que o 

ocupante de cargo detentor de foro por prerrogativa de função perde mencionada 
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garantia. Esta se mantém com o mero requerimento de aposentadoria voluntária. 

Precedentes do STJ.

2. Insubsistente o alegado cerceamento de defesa em face da negativa de 

novo interrogatório do acusado (arts. 196 e 400, CP), uma vez já realizado esse 

ato conforme lei em vigor à época. Aplicação do princípio tempus regit actum (art. 

2º, CP). Sistema do isolamento dos atos processuais. Precedentes do STJ e do STF.

3. Revela-se impertinente o relato, efetivado pela defesa, dos atos praticados 

antes do interrogatório com o fi to de demonstrar a desnecessidade da prisão 

preventiva; afi nal, a análise é inútil por encontrar-se o acusado solto, tendo-se 

dado ordem liberatória logo após a realização de mencionado ato processual.

4. A alegada nulidade diante de suposta ilicitude da prova colhida pela 

acusação (Relatório de Avaliação Social e Psicológica das menores), bem como 

a destruição de materiais por perito psicólogo, relativos a anotações colhidas 

quando de entrevistas realizadas para a confecção do laudo, além de outras 

irregularidades nesse documento da fase inquisitorial, tem-se que pouco importa 

ao caso a juntada de ditas anotações, haja vista que a peça derradeira realizada 

pelos peritos é que, após colacionada aos autos, submete-se ao crivo das partes. 

Ademais, a avaliação em apreço é referida na denúncia de maneira complementar, 

não constituindo dado exclusivo ou essencial para o embasamento da peça 

delatória, a qual se arrima nas declarações das vítimas, no interrogatório do 

acusado e em outros elementos de informação colhidos durante a apuração 

dos fatos perante o Ministério Público, suficientes e adequados a revelar a 

plausibilidade da delação. Superada a etapa de admissibilidade da acusação, 

inútil é perquirir a correção técnica do estudo em tela; afi nal, como sabido, os 

vícios eventualmente existentes na fase investigatória não têm o condão de 

atingir a ação penal.

5. Em matéria probatória, é conferido ao julgador o poder de decidir sobre a 

conveniência e a imprescindibilidade da sua produção, podendo, de forma sempre 

fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes (desnecessárias), 

impertinentes (desviadas do foco principal da apuração criminal) ou protelatórias 

(repetidas ou já demonstradas por outras provas anteriormente produzidas). 

Precedentes do STF. Havendo participado da fase judicial mais de um profi ssional 

da área da psiquiatria (junta médica) para a elucidação dos fatos, traçando o 

perfi l psicológico dos envolvidos no delito, torna-se desnecessário parecer de 

outra profissional da área da psicologia acerca dos depoimentos transcritos, 

a qual sequer teve contato com as vítimas, tendo em vista que nada mais há 

para se acrescentar nessa seara, motivo pelo qual se apresenta despropositada 

a alegação de nulidade pela rejeição de depoimento de profi ssional indicada 

pelo réu, medida essa que, aliás, já havia sido decidida pelo anterior relator, sem 

oposição de qualquer recurso.

6. Preliminares rejeitadas.
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7. A palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, de regra cometidos 

fora do alcance de testemunhas oculares, assume especial relevância, tornando-

se tarefa árdua a sua comprovação direta. Provadas a autoria e a materialidade 

dos crimes, bem como ausentes excludentes da criminalidade ou quaisquer 

outras causas que isentem o réu de pena, a condenação deste se impõe.

8. Tratando-se de crime sexual cometido contra menores de 14 anos e com 

emprego de violência ou grave ameaça (arts. 214 e 224, CP e art. 9º, Lei n. 

8.072/1990), deve retroagir o novo comando normativo (art. 217-A, CP) por se 

mostrar mais benéfi co ao acusado, ex vi do art. 2º, parágrafo único, do CP.

9. A pluralidade de condutas e a prática de dois ou mais crimes sexuais da 

mesma espécie, ainda que contra vítimas diversas, nas mesmas condições de 

tempo, lugar, maneira de execução e mediante unidade de desígnios impõe o 

reconhecimento de crime continuado (art. 71, CP).

10. Ação penal procedente, para condenar o réu à pena de 17 (dezessete) anos 

e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (arts. 

33, § 2º, ‘a’, e § 3º, 59, 61, ‘c’, 68 e 71, do CP).

11. Perda de cargo público. Embora em apressada análise se possa vislumbrar 

eventual colisão do art. 92, I, do CP com o art. 38, § 1º, da Lei n. 8.625/1993 

(LONMP) e o art. 167 da Lei Complementar estadual n. 72/2008, deve-se, em 

verdade, entender que esses últimos dispositivos de lei ampliam, para os 

membros do Ministério Público, a possibilidade de aplicação da sanção em tela 

mesmo nos casos em que inexiste condenação penal.

12. De forma alguma se pode limitar essa sanção, quanto aos membros 

do Parquet, tão somente na hipótese de ação civil própria, sob pena de 

inconstitucionalidade, haja vista que a Carta Política exige para tal “ação judicial 

transitada em julgado” (art. 128, § 5º, I, ‘a’, parte fi nal, da CF/1988), portanto, 

abrangendo demandas de natureza civil e penal.

13. Decreta-se, portanto, a perda do cargo, ex vi do art. 128, § 5º, I, ‘a’, da 

CF/1988 e do art. 92, I, ‘b’, do CP.

Eis a ementa do acórdão dos embargos de declaração, opostos pela defesa:

Processual Penal Embargos de declaração em ação penal originária. Nulidade 

da sessão de julgamento pela participação de magistrado suplente, sem 

observância da ordem de antiguidade. Improcedência. Sessão iniciada com 

quorum sufi ciente para a prolação de decreto condenatório. Julgador impugnado 

votou pela absolvição do embargante. Ausência de prejuízo. Pas de nullité sans 

grief (art. 563, CPP). Submissão de pedido de diligência do art. 138, I, RITJCE, 

diretamente ao Órgão Especial. Possibilidade. Atenção ao princípio da razoável 

duração do processo. Recusa desse pedido pelo anterior relator. Arguição de 

cerceamento de defesa em razões fi nais. Eventual rejeição unipessoal do novo 
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relator quanto ao mencionado pleito seria passível de recurso ao mesmo Órgão 

Colegiado. Imprestabilidade de perícia visual e auditiva. Negativa de credibilidade 

aos testemunhos de defesa. Questões examinadas de maneira fundamentada 

e exaustiva. Supostas contradições da prova a demandarem a aplicação do 

princípio in dubio pro reo. Tentativa de rejulgamento da causa. Inadmissibilidade. 

Sumula 18/TJ e embargos desprovidos.

1. Improcede a alegação de suposta nulidade absoluta ocorrida na sessão de 

julgamento (art. 564, IV, CPP), diante da convocação do Desembargador Francisco 

Pedrosa Teixeira em vez da Desembargadora Sérgia Maria Mendonça Miranda 

(suplente mais antiga) - a qual estaria em plena atividade - sem observar a regra 

regimental de antiguidade nos casos de substituição.

2. Não aponta o suscitante qual regra regimental teria sido olvidada na espécie. 

Ademais, mencionado magistrado, na qualidade de suplente, ocupou o lugar da 

Desembargadora Sérgia Maria Mendonça Miranda em virtude das férias desta, 

cuja suspensão somente ocorreu em 10.8.2012, portanto depois do julgamento 

(certidão à fl . 2.365, Vol. VIII).

3. Ainda que houvesse possível equívoco na convocação do Desembargador 

Francisco Pedrosa Teixeira, sua participação nesse ato não produziu qualquer 

nulidade, inclusive porque este foi o único a votar em favor do apenado. Princípio 

pas de nullité sans grief (art. 563, CPP).

4. O Orgão Especial deste TJCE, que é composto por 19 (dezenove) 

desembargadores (art. 6º do RITJCE), foi instalado na ocasião com quorum de 16 

(dezesseis) magistrados, incluindo o Desembargador-Presidente, portanto em 

número sufi ciente para o julgamento da ação penal originária (art. 72, RITJCE), 

tendo sido proferidos 14 (quatorze) votos pela condenação do ora embargante, 

o que se afi gura mais do que sufi ciente para a prolação do provimento judicial 

embargado. Preliminar rejeitada.

5. Mesmo diante da dicção do art. 138, I, do RITJCE, o exame da solicitação de 

oitiva de psicóloga diretamente pelo colegiado não constitui mácula, mas, antes, 

cumpre a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, 

CF/1988).

6. Como a rejeição da diligência em tela pelo anterior Relator deu ensejo à 

arguição de preliminar de cerceamento de defesa nas razões fi nais do recorrente, 

nada mais salutar do que submetê-la ao crivo da Corte Especial, por ocasião do 

julgamento da ação penal, até porque qualquer recusa do novo Reitor do feito 

em deferir monocraticamente a medida postulada seria objeto de recurso para 

aquele mesmo colegiado.

7. Despicienda a assertiva da defesa de que os exames médico-legais 

realizados nas vitimas não atestaram ruptura himenal, porquanto trata o caso de 

ato libidinoso diverso da conjunção carnal, hodiernamente tipifi cado no art. 217-

A do CP, ocorrência que restou sobejamente demonstrada nos autos por outros 

elementos de convicção. Doutrina e jurisprudência indiscrepantes.
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8. Este Tribunal, de modo fundamentado, apontou a inutilidade de perícia 

visual e auditiva emprestada de outro processo, na esfera administrativa, 

descabendo reapreciar a matéria em sede de aclaratórios.

9. Não encontra respaldo a assertiva de que esta Corte, sem qualquer 

fundamentação, deixou de conferir credibilidade aos depoimentos das 

testemunhas de defesa, haja vista que a matéria foi amplamente examinada no 

acórdão embargado (fl s. 2.218-2.226, Vol. VIII).

10. Descabida a pretensão de se obter pronunciamento judicial sobre 

contradições da prova testemunhal, as quais atrairiam a aplicação do principio 

in dubio pro reo, porquanto os membros do Órgão Especial analisaram todas 

essas questões à luz das provas e teses da acusação (fl s. 2.178-2.213, Vol. VIII) e da 

defesa (fl s. 2.213-2.236, Vol. VIII), entendendo, à exceção de um magistrado, que 

os elementos de convicção colacionados aos autos não autorizam a aplicação do 

citado principio de direito penal, sendo inviável proceder a novo julgamento da 

ação penal na via dos aclaratórios.

11. Impende pontuar que o julgador não está obrigado a responder a todos 

os reclamos das partes, devendo apreciar o que entende substancial para o 

deslinde do feito, prolatando sua decisão de modo fundamentado (art. 93, IX, 

da CF/1988). O Tribunal não é órgão de consulta, não se prestando a responder 

questionamentos efetuados pela parte que deixa de apontar, nas razões de seus 

embargos declaratórios, a existência de omissão, obscuridade ou contradição no 

corpo de acórdão embargado. Precedentes do STJ.

12. Incabível a oposição dos embargos como mera tentativa de rediscutir o 

julgado, sendo ao caso aplicável o verbete n. 18 da Súmula deste Tribunal: “São 

indevidos embargos de declaração que têm por única fi nalidade o reexame da 

controvérsia jurídica já apreciada.”

13. Por fi m, quanto às suscitadas incongruência e nulidade na aplicação da 

pena, em desconformidade com a lei, o embargante nada aduz, sendo inepto 

o recurso nesse ponto, além do que às fls. 2.236-2.250 (Vol. VIII) adotou-se 

exauriente fundamentação quanto à aplicação da reprimenda punitiva.

14. Embargos de declaração desprovidos.

O recorrente - ocupante do cargo de Promotor de Justiça do Estado do 

Ceará - foi condenado em primeira instância, pelo TJCE, à pena de 17 anos 

e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela 

prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Foi-lhe 

aplicada, ainda, a sanção de perda do cargo público.

Sustenta a existência de contrariedade ao art. 619 do Código de Processo 

Penal.

Expõe que o Relator original da ação penal indeferiu os pleitos de 

interrogatório do acusado e de juntada do laudo elaborado pela psicóloga 
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Ana Maria Barros Leal, e que depois, formulou esses mesmos pedidos ao 

segundo Relator do processo, que, no entanto, submeteu o petitório diretamente 

ao Órgão Especial do TJ. Afi rma ter havido cerceamento de defesa, com a 

supressão de um recurso possivelmente cabível (agravo regimental), porque, 

terminada a instrução, o segundo Relator, e não o colegiado, deveria ter decidido 

tais requerimentos, conforme dispõe o art. 138 do Regimento Interno do TJCE:

O Relator dará vista do processo às partes pelo prazo de 5 dias para requererem 

o que considerarem conveniente apresentar na sessão de julgamento, cumprindo-

lhe apreciar e decidir esses requerimentos.

Assevera que o julgador está autorizado a determinar a produção de provas 

para dirimir dúvida sobre ponto relevante (art. 156, II, do CPP) e o art. 400 

do CPP estabelece a realização de novo interrogatório do acusado durante a 

audiência de instrução e julgamento.

Argui ofensa ao art. 157 do CPP, ante a nulidade das provas obtidas 

com base na avaliação social e psicológica das menores, realizada no âmbito 

do inquérito administrativo. No aspecto, aponta: a) a falta de intimação 

do investigado e seu defensor (art. 159, §§ 3º e 5º, do CPP); b) os peritos 

Aníbal Pires, psicólogo, e Maria do Socorro Porto, assistente social, teriam 

sido indicados pelo Juiz Francisco Gurgel Holanda, Coordenador do Juizado 

da Infância e da Juventude, sem portaria de designação nem prestação de 

compromisso (art. 159, § 2º, do CPP); c) a Promotora de Justiça Lúcia Maria 

Bezerra Gurgel, integrante da comissão de inquérito administrativo instaurado 

contra o ora recorrente, é cônjuge do Juiz Francisco Gurgel Holanda, de modo 

a causar impedimento de ambos para intervir em qualquer fase do processo; 

d) apesar de Aníbal Pires possuir formação em psicologia e prestar serviços 

nessa área do conhecimento, no âmbito do Juizado da Infância e da Juventude, 

o fato de também exercer a função de telefonista do Tribunal de Justiça o 

desqualifi caria para levar a efeito a perícia em exame; e) desvio de fi nalidade, 

porquanto os peritos teriam realizado acareações entre as menores e suas mães 

para, segundo o recorrente, “unifi car as falas das periciadas.”

Aduz que a palavra de vítimas de crimes sexuais, quando menores, deve ser 

fi rme e coesa, sem contradições, e ratifi cadas pelas demais provas, em especial 

pelo relato de testemunha, quando houver. Afi rma que, no caso, os relatos das 

vítimas são contraditórios e inverídicos; as testemunhas presenciais negam a 

ocorrência de qualquer abuso; o auto de exame de corpo de delito constatou que 

as crianças tinham os hímens íntegros; e o laudo do Instituto de Perícia Técnica 

do Estado do Ceará nega a existência dos pretendidos fatos.
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Realça a possibilidade de revaloração da prova no recurso especial.

Apresenta conta de telefone celular, ao propósito de comprovar que teria 

deixado o município onde ocorreram os fatos - Guaramiranga/CE - entre 

16h30 e 17h, contradizendo a afi rmação das vítimas, no sentido de que haveriam 

sido conduzidas pelo acusado, do local do crime para suas casas.

O recurso não foi admitido pelo TJCE, daí a interposição de agravo.

Parecer da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Célia Regina Souza 

Delgado, pelo não conhecimento do agravo e, caso conhecido, por seu não 

provimento.

Requer o insurgente a devolução dos autos ao MPF para que se pronuncie 

sobre os pedidos a redução de pena e a sanção de perda do cargo, que entende 

terem sido levantadas no recurso especial.

O agravo foi convertido em recurso especial, na forma do art. 253, parágrafo 

único, II, “d”, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Em primeiro lugar, ressalto não 

caber a devolução dos autos ao Ministério Público a fi m de que novamente emita 

pronunciamento sobre o recurso especial. O parecer ministerial é opinativo, não 

comportando impugnação assemelhada a “embargos de declaração”.

Além disso, os temas supostamente “omitidos” pelo Parquet - redução de 

pena e sanção de perda do cargo - não foram sequer levantados em sede de 

recurso especial, razão pela qual não deverão ser analisados por esta Corte.

No que tange ao recurso propriamente dito, verifi ca-se que, apesar de a 

petição recursal invocar o art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, não fez 

qualquer alusão aos dispositivos legais nem, sequer, às matérias que teriam 

sido objeto de interpretação divergente. Aplica-se ao caso o óbice da Súmula 

284 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a defi ciência na 

sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” Nesse 

sentido:

Penal e Processo Penal. Lesão corporal na constância da sociedade 

conjugal. Violência doméstica. Artigo 129, § 9º, do Código Penal. Divergência 
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jurisprudencial. Incidência da Súmula 284/STF. Autoria e materialidade do delito. 

Verifi cação. Súmula 7/STJ.

1. O conhecimento do recurso especial, pela alínea ‘c’ do permissivo 

constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de 

interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo 

Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos.

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.376.490/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 17.5.2016, DJe 25.5.2016.)

Passo à análise do recurso quanto à alínea “a” do permissivo constitucional.

1. Da alegada violação do art. 619 do Código de Processo Penal:

Este recurso especial apresenta fundamentação deficiente no que diz 

respeito à indigitada ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, que foi 

objeto de alegação genérica, sem a demonstração exata dos pontos em que o 

acórdão padeceria de omissão, contradição ou obscuridade (e-STJ, fl . 2.680):

Seabra Fagundes e Antonio Carlos de Araújo Cintra. O primeiro ressalta que, 

embora tenham os embargos de declaração o objetivo específi co de suscitar novo 

pronunciamento de caráter interpretativo e não-infringente, casos haverá, como 

por exemplo o não-conhecimento de recurso intempestivo, embora provada 

materialmente a tempestividade, em que, diante da ausência de outros meios 

para corrigir fl agrantes injustiças, poderão ser modifi cadas substancialmente as 

decisões embargadas. Conclui, assim, que nos casos de fl agrante injustiça e não 

havendo outra via adequada para repará-la, é admitida a modifi cação do julgado 

através dos embargos de declaração. O segundo faz a seguinte observação: 

“na potencialidade própria dos embargos de declaração está contida a força de 

alterar a decisão embargada, na medida em que isto seja necessário para atender 

à sua fi nalidade legal de esclarecer a obscuridade, resolver a contradição ou suprir 

a omissão verifi cada naquela decisão. Qualquer restrição que se oponha a essa 

força modifi cativa dos embargos de declaração nos estritos limites necessários 

à consecução de sua fi nalidade especifi ca, constituiria mutilação do instituto.” 

Salienta, ainda, que os embargos declaratórios estão arrolados entre os recursos, 

não podendo lhes recusar a força modificativa, pois se estaria criando uma 

exceção única na categoria dos recursos, a qual a lei não ampara, já que o Código 

de Processo Civil admite expressamente a alteração do julgado por meio de 

embargos de declaração - artigo 463, inciso II.
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Também neste passo incide o disposto na Súmula 284/STF, acima 

referenciada. Confi ra-se:

Penal. Processual Penal. Acidente de trânsito. Tribunal do Júri. Condenação por 

três homicídios consumados e dois tentados. Dolo eventual. Alegada violação 

ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Súmula 284/STF. Incompetência 

do Tribunal do Júri. Inocorrência. Alteração das premissas fáticas fi rmadas pela 

instância originária. Súmula 07/STJ e Súmula 279/STF. Recurso especial interposto 

pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional. Ausência de similitude fática. 

Descabimento. Decisão em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ 

e do STF. Agravo desprovido.

(...)

II - No que concerne à alegada violação ao disposto no art. 619 do Código 

de Processo Penal, incide o enunciado Sumular 284/STF, uma vez que o 

recorrente não demonstra precisamente de que forma teria ocorrido a violação 

a tal dispositivo, limitando-se a afi rmar que a Corte a quo deixou de enfrentar as 

questões trazidas.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.296.278/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado 

em 2.2.2016, DJe 15.2.2016.)

2. Da preliminar de cerceamento de defesa ante a apreciação de pedidos 

diretamente pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:

A ação penal teve dois relatores. O primeiro deles indeferiu 

monocraticamente os pleitos de interrogatório do acusado e de juntada do 

laudo elaborado pela psicóloga Ana Maria Barros Leal. Tais postulações foram 

renovadas perante o segundo relator, que os submeteu diretamente ao Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça do Ceará.

Afi rma o recorrente que, terminada a instrução, o segundo relator, e não o 

colegiado, deveria ter decidido tais requerimentos, conforme dispõe o art. 138 

do Regimento Interno do TJCE:

O Relator dará vista do processo às partes pelo prazo de 5 dias para requererem 

o que considerarem conveniente apresentar na sessão de julgamento, cumprindo-

lhe apreciar e decidir esses requerimentos.

Em face disso, acredita ter havido a supressão do direito de utilizar um 

recurso cabível (agravo regimental).
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Contudo, tratando-se de ação penal original de Tribunal de Justiça, a 

submissão direta, ao Órgão Especial, da análise de pedidos do acusado não causa 

prejuízo à defesa, na medida em que imprime ao feito a celeridade necessária e 

eventual decisão monocrática desfavorável seria passível de agravo regimental, 

cabendo ao mesmo colegiado decidir a controvérsia.

É o que decidiu o Tribunal de Justiça, com acerto, ao apreciar os embargos 

de declaração defensivos:

5. Mesmo diante da dicção do art. 138, I, do RITJ/CE, o exame da solicitação 

de oitiva de psicóloga diretamente pelo colegiado não constitui mácula, mas, 

antes, cumpre a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 59, 

LXXVIII, CF/1988).

6. Como a rejeição da diligência em tela pelo anterior Relator deu ensejo à 

arguição de preliminar de cerceamento de defesa nas razões fi nais do recorrente, 

nada mais salutar do que submetê-la ao crivo da Corte Especial, por ocasião do 

julgamento da ação penal, até porque qualquer recusa do novo Reitor do feito 

em deferir monocraticamente a medida postulada seria objeto de recurso para 

aquele mesmo colegiado.

Rejeito, assim, a preliminar de cerceamento de defesa.

3. Da segunda preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento 

do pedido de juntada do laudo da psicóloga Ana Maria Barros Leal:

Ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o 

indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes 

ou impertinentes. Cabe, ainda, à parte interessada, demonstrar a real 

imprescindibilidade da produção da prova requerida. Sobre o tema:

Processual Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Decisão 

indeferitória de produção de prova, devidamente fundamentada. Prova 

considerada desnecessária e procrastinatória. Possibilidade. Art. 400, § 1º, do CPP. 

Precedentes. Agravo regimental improvido.

I. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido 

de que o indeferimento do pedido de produção de determinada prova, desde que 

devidamente fundamentado, é providência regular, caso entenda o magistrado 

ser ela desnecessária para o deslinde da causa, ou ser de caráter protelatório, 

nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, não havendo de se falar em cerceamento de 

defesa, tal como ocorre, in casu.

II. “Conforme já assentou esta Corte Superior de Justiça, não há 

constrangimento ilegal no indeferimento de produção de provas, quando o 
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Magistrado o faz fundamentadamente, por considerá-las infundadas, 

desnecessárias ou protelatórias” (STJ, HC 212.431/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, DJe de 17.4.2013).

III. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 239.438/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, 

julgado em 19.11.2013, DJe 19.12.2013.)

Hipótese em que a instância ordinária, motivadamente, afastou a tese de 

cerceamento de defesa e a necessidade de juntada de novo laudo realizado por 

psicóloga, uma vez que as demais provas contidas nos autos demostraram a 

credibilidade das declarações das vítimas do crime contra a liberdade sexual. Eis, 

no ponto, os seguintes trechos do acórdão recorrido:

De primeiro, sem a presença das ofendidas perante a Dra. Ana Maria afi gura-

se-me incompleta e fria a observação procedida a partir unicamente dos termos 

das declarações, como in casu, em que os relatos das menores são tidos por 

fantasiosos e imaginativos, porém, sem que a subscritora dessa conclusão tenha 

mantido um contato sequer com as infantes, o que desacredita mencionado 

documento frente à avaliação efetuada por três renomados especialistas que 

efetivamente examinaram as vitimas (Vol. III - fl s. 786-792).

Nesse contexto, considero acertado o ato do eminente Desembargador 

Francisco Haroldo Rodrigues de Albuquerque, quando analisou o referido pleito 

da defesa, indeferindo-o acertadamente, ao destacar, verbis (Vol. VII - fl s. 1.834):

“Ao que se percebe do andamento processual, as diligências pleiteadas pelo 

denunciado, além de inoportunas, são meramente procrastinatórias. Com efeito, 

mais de um profi ssional da área da psiquiatria foi ouvido nos autos, contribuindo 

ao máximo, dentro daquilo que lhes incumbe, para a elucidação dos fatos, 

traçando o perfi l psicológico dos envolvidos no delito.

Desnecessário, portanto, mais um parecer de profi ssional da área da psicologia 

ou psiquiatria, tendo em vista que nada mais há a se acrescentar nesta seara.” 

(e-STJ, fl s. 2.424-2.425.)

Igualmente do acórdão, extrai-se:

A defesa ressalta também que a Dra. Ana Maria Barros Leal fez a análise 

psicológica dos depoimentos das menores. Consoante já dito por ocasião do 

exame da quarta preliminar apontada pela defesa, sem a presença das próprias 

pessoas envolvidas parece-me incompleta e fria qualquer observação que um 

profi ssional daquela área faça a partir somente do termo do relato.

É importante esclarecer que, na realidade, essa providência não foi realizada 

por determinação judicial, contrariamente ao alegado pela defesa, não 
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constituindo assim uma prova pericial, consoante já destacado na análise da 4º 

preliminar levantada pela defesa, nada mais havendo a acrescentar.

Nesse aspecto, a avaliação realizada por uma Junta de Psiquiatras nomeada 

pelo relator do feito à época (Vol. II - fl . 611; Vol. III - fl s. 630 e 787-792) desponta 

mais consentânea e adequada ao caso, na medida em que resultante de 

contato direto com as vítimas, em mais de um encontro, ocasiões em que foram 

observados vários detalhes da expressão corporal e oral das infantes, com 

conclusões mais precisas. (e-STJ, fl . 2.482.)

Afasto, portanto, a segunda preliminar de cerceamento de defesa.

4. Da preliminar de nulidade processual, por suposto descumprimento do art. 

400 do CPP:

Este Superior Tribunal fi rmou a orientação no sentido de que “a previsão 

do interrogatório como último ato processual, nos termos do disposto no art. 

400 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.719/2008, por ser mais benéfi ca 

à defesa, deve ser aplicada às ações penais originárias nos tribunais, afastada, 

assim, a regra específi ca prevista no art. 7º da Lei n. 8.038/1990, que rege a 

matéria” (HC 205.364-MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 6.12.2011). 

Essa alteração de entendimento se deu em razão de decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

Processual Penal. Interrogatório nas ações penais originárias do STF. Ato que 

deve passar a ser realizado ao fi nal do processo. Nova redação do art. 400 do CPP. 

Agravo regimental a que se nega provimento.

I – O art. 400 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 

11.719/2008, fixou o interrogatório do réu como ato derradeiro da instrução 

penal.

II – Sendo tal prática benéfi ca à defesa, deve prevalecer nas ações penais 

originárias perante o Supremo Tribunal Federal, em detrimento do previsto no art. 

7º da Lei n. 8.038/1990 nesse aspecto. Exceção apenas quanto às ações nas quais 

o interrogatório já se ultimou.

III – Interpretação sistemática e teleológica do direito.

IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgRg na APn 528/DF, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, 

DJe de 8.6.2011.)

Todavia, segundo os precedentes citados, se o interrogatório já se realizou - 

como na espécie dos autos -, ocorre a preclusão, não sendo possível a renovação 

do ato.
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Ademais, o réu foi interrogado em 10.10.2006, ou seja, antes da vigência da 

Lei n. 11.719/2008, que alterou o disposto no art. 400 do CPP. Sobre a matéria, 

a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, bem como a do Supremo 

Tribunal Federal, é fi rme no sentido de que “a Lei n. 11.719/2008, que deu nova 

redação ao art. 400 do CPP, porquanto lei processual penal, aplica-se desde logo, 

conforme os ditames do princípio tempus regit actum, sem prejudicar, contudo, 

a validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, razão pela qual, já 

realizado o interrogatório do réu, não há obrigação de o ato ser renovado para 

cumprir as balizas da nova lei” (AgRg no AREsp 681.940/SP, Rel. Ministro 

Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29.6.2016).

Em caso idêntico decidiu esta Quinta Turma:

Habeas corpus. Crime de responsabilidade de prefeito e dispensa ou 

inexigibilidade ilegal de licitação (artigo 1º, inciso I, do Decreto 201/1967 e artigo 

89 da Lei n. 8.666/1993). Paciente interrogado perante o juízo de primeiro grau 

antes do advento da Lei n. 11.719/2008. Diplomação como prefeito. Remessa 

dos autos ao Tribunal de Justiça. Pedido de reinquirição do acusado ao fi nal da 

instrução processual. Indeferimento. Impossibilidade de aplicação retroativa das 

regras constantes do artigo 400 do Código de Processo Penal, com a redação 

dada pela Lei n. 11.719/2008. Nulidade não caracterizada.

1. Ao apreciar o AgRg na Apn 528/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 

entendeu que a previsão do interrogatório como último ato da instrução 

processual, por ser mais benéfi ca à defesa, deve ser aplicada às ações penais 

originárias, em detrimento do disposto no artigo 7º da Lei n. 8.038/1990.

2. No caso dos autos, ainda que se admita a incidência do artigo 400 do Código 

de Processo Penal, constata-se que o paciente foi ouvido em 7.4.2008, quando ainda 

não vigia a Lei n. 11.719/2008, que inseriu o interrogatório do réu como último ato 

da audiência de instrução, razão pela qual não é possível a aplicação retroativa do 

referido diploma legal, que trata de norma procedimental.

3. Apesar de as leis processuais aplicarem-se de imediato, desde a sua vigência, 

devem ser respeitados os atos realizados sob o império da legislação anterior, 

sendo, portanto, plenamente válida a inquirição do paciente pelo Juízo de 

primeiro grau, quando ainda não possuía foro por prerrogativa de função, e antes 

da vigência da Lei n. 11.719/2008. Precedente do STJ.

(...)

3. Ordem denegada.

(HC 239.314/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11.3.2014, 

DJe 25.3.2014 - grifou-se.)
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Diante dessas considerações, não subsiste a nulidade arguida pelo 

recorrente.

5. Da arguição de nulidades ocorridas na avaliação social e psicológica realizada 

no inquérito administrativo:

Diz o recorrente ter havido ofensa ao art. 157 do CPP, ante a nulidade 

das provas obtidas com base na avaliação social e psicológica das menores, 

realizada no âmbito do inquérito administrativo. No aspecto, aponta: a) a falta 

de intimação do investigado e seu defensor (art. 159, §§ 3º e 5º, do CPP); b) 

os peritos Aníbal Pires, psicólogo, e Maria do Socorro Porto, assistente social, 

teriam sido indicados pelo Juiz Francisco Gurgel Holanda, Coordenador do 

Juizado da Infância e da Juventude, sem portaria de designação nem prestação 

de compromisso (art. 159, § 2º, do CPP); c) a Promotora de Justiça Lúcia Maria 

Bezerra Gurgel, integrante da comissão de inquérito administrativo instaurado 

contra o ora recorrente, é cônjuge do Juiz Francisco Gurgel Holanda, de modo 

a causar impedimento de ambos para intervir em qualquer fase do processo; 

d) apesar de Aníbal Pires possuir formação em psicologia e prestar serviços 

nessa área do conhecimento, no âmbito do Juizado da Infância e da Juventude, 

o fato de também exercer a função de telefonista do Tribunal de Justiça o 

desqualifi caria para levar a efeito a perícia em exame; e) desvio de fi nalidade, 

porquanto os peritos teriam realizado acareações entre as menores e suas mães 

para, segundo o recorrente, “unifi car as falas das periciadas”.

No entanto, eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja 

natureza é inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo criminal, 

momento em que as provas serão renovadas:

Agravo regimental. Habeas corpus. Penal e Processo Penal. Estupro de 

vulnerável praticado por Juiz de Direito. Inquérito policial. Nulidade das provas. 

Recebimento da denúncia. Prejudicialidade do tema. Precedentes.

1. O recebimento da denúncia pelo juiz de primeiro grau em desfavor do 

paciente torna prejudicado o exame da alegada nulidade do inquérito policial. 

Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja natureza é 

inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo criminal, no qual 

as provas serão renovadas, mormente no caso dos autos, em que a ação penal 

passou a tramitar em primeiro grau, devido à aposentadoria compulsória do 

paciente. Precedentes. Decisão agravada em harmonia com a jurisprudência 

desta Corte.

2. Agravo regimental improvido.
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(AgRg no HC 256.894/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado em 14.6.2016, DJe 30.6.2016.)

Com efeito, depreende-se do acórdão que o Tribunal de origem não 

fundamentou a condenação na avaliação social e psicológica efetuada no 

inquérito administrativo, mas, isto sim, nos depoimentos e declarações prestados 

em juízo, submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa (e-STJ, fl s. 

2.437-2.462), bem como no parecer de Junta Médica constituída no âmbito 

da ação penal, cujos trabalhos foram acompanhados pelo assistente técnico da 

defesa (e-STJ, fl . 2.406).

6. Da negativa de autoria e materialidade:

Aduz o recorrente que: os relatos das vítimas são contraditórios e 

inverídicos; as testemunhas presenciais negam a ocorrência de qualquer abuso; 

o auto de exame de corpo de delito constatou que as crianças tinham os hímens 

íntegros; e o laudo do Instituto de Perícia Técnica do Estado do Ceará nega a 

existência dos pretendidos fatos.

Pois bem. A jurisprudência é assente no sentido de que, nos delitos contra 

liberdade sexual, por frequentemente não deixarem testemunhas ou vestígios, 

a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que esteja em 

consonância com as demais provas que instruem o feito:

Recurso especial. Estupro de vulnerável. Vítima menor de 14 anos. Presunção 

absoluta de violência. Padrasto. Causa de aumento do art. 226, II, do CP. Incidência. 

Condenação. Palavra da vítima. Absolvição. Impossibilidade. Reexame de provas. 

Vedação. Súmula n. 7 do STJ. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. 

Recurso especial conhecido e não provido.

1. Por força do julgamento do REsp repetitivo n. 1.480.881/PI, de minha 

relatoria, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, 

então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de 

conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos.

2. Decorre da própria literalidade do art. 226, II, do CP o recrudescimento da 

reprimenda se o crime sexual é cometido pelo padrasto em desfavor da enteada, 

tal qual ocorreu na espécie.

3. Desconstituir a comprovada relação de confi ança e o vínculo de autoridade 

que o agressor mantinha com a vítima implicaria o reexame das provas e dos 

fatos dispostos nos autos, o que é vedado em recurso especial pelo teor da 

Súmula n. 7 do STJ.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 29, (246): 729-873, abril/junho 2017 863

4. A Corte local confi rmou a condenação imposta na sentença, em acórdão no 

qual frisou que o conjunto probatório - formado não apenas pelo depoimento 

fi rme e coerente da vítima mas também pelos relatos das demais testemunhas 

ouvidas em juízo - é robusto e conclusivo em demonstrar a autoria do recorrente 

no crime de estupro de vulnerável.

5. Nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, como bem salientaram 

as instâncias antecedentes, a palavra da vítima possui especial relevância, desde 

que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que 

ocorreu nos autos.

6. Para se concluir pela absolvição, seria necessária a incursão no conjunto 

fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do 

recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Não se verifica a nulidade por ausência de fundamentação do acórdão 

recorrido, pois, expressamente, manifestou-se sobre todas as teses defensivas 

postas na apelação.

8. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1.607.392/RO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado 

em 20.9.2016, DJe 4.10.2016 - grifou-se.)

No caso dos autos, o cerne da acusação reside na prática de atos libidinosos 

diversos da conjunção carnal, mediante uso de mordaças e amarras, contra N. L. 

DA S. e M. M. R. DA S., no sítio do recorrente, Promotor de Justiça do Estado 

do Ceará, sendo que, à época dos fatos, as vítimas contavam 8 e 9 anos de idade, 

respectivamente. Asseverou o Tribunal de Justiça cearense:

Na espécie, as vítimas são categóricas, afi rmando, em todas as oportunidades 

de oitiva, terem sofrido abuso sexual cometido pelo réu, em momento algum 

titubeando quanto à ocorrência deste, nem mesmo diante da dúvida inicial por 

parte dos familiares mais próximos daquelas, dada a gravidade das acusações.

De fato, relataram reiteradamente haver sido tocadas em seus seios e órgãos 

sexuais pelo réu, por intermédio da língua e do dedo médio deste untado com 

substância lubrifi cante, bem como compelidas a pegar na genitália do acusado, 

estando ambas, na ocasião, a partir de certo momento, com as mãos atadas e 

as bocas amordaçadas no quarto do incriminado, sendo os atos de libidinagem 

praticados também no interior do carro deste, quando as menores foram levadas 

embora do sitio. (e-STJ, 2.437.)

Registra o voto condutor do acórdão “que a convergência dos depoimentos 

(...) quanto às atitudes de abuso concretizadas em face das vítimas, em cotejo 

com as discrepâncias da versão do réu de que não conhecia as ofendidas, de que 
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não as convidou nem as levou ao sítio para o banho de piscina (...), inspiram 

neste julgador convicção a respeito da execução dos crimes em tela” (e-STJ, fl . 

2.459).

Na linha do que foi decidido na origem, eventuais descompassos 

encontrados nas narrativas das vítimas referem-se a aspectos periféricos da 

conduta delitiva, que não infl uem na credibilidade de suas declarações quanto 

aos abusos sofridos:

Impende ressaltar que, de fato, as declarações das ofendidas não se 

apresentam de todo uniformes; todavia, tal aspecto é insufi ciente para infi rmar 

meu convencimento acerca da credibilidade de suas palavras, diante de 

circunstâncias idôneas a justifi car os pontos de divergências.

Explico:

a) as vitimas foram convidadas pelo réu para tomar banho de piscina no sítio 

deste, sob o pretexto de que a esposa e fi lhas do acusado queriam conhecê-las, 

sendo razoável admitir a empolgação para o passeio; afi nal, as crianças pertencem 

a uma família com poucos recursos fi nanceiros, de modo que o convite em tela 

infundiu nelas o sentimento de prestígio e importância demonstrado por um 

promotor de justiça, pessoa que, pelo só cargo que ocupa, recebe das pessoas 

que moram em cidades do interior diferenciado grau de respeitabilidade e 

presunção confi abilidade inabalável;

b) em associação ao dado do item anterior, tem-se ainda que as infantes 

encontravam-se no local em que ocorreu o crime com a aprovação dos 

respectivos familiares, advindo a aquiescência, sobretudo porque o denunciado 

não era pessoa estranha, do contrário, já havia frequentado a casa da avó materna 

de [M. M. R. DA S.] em diversas ocasiões, presenteando-lhe com leite e chuchu na 

maioria das vezes, a causar nas vítimas a sensação de proteção e segurança, sem 

motivo, portanto, para assumirem vigilância da conduta do acusado e observação 

mais apurada do local em que se encontravam;

c) de alguns relatos percebe-se que, até mesmo por conta da confiança 

depositada no delatado, muitos parentes das vítimas hesitaram em acreditar de 

logo na veracidade da autoria e materialidade do fato;

d) a circunstância há pouco reportada potencializou a insegurança das 

ofendidas para falarem sobre a situação constrangedora a que foram submetidas, 

com medo do acusado, com receio da reação dos adultos e vergonha, a despeito 

do que apresentaram declarações firmes, mesmo perante o réu, como já 

salientado;

e) em qualquer procedimento criminal, as vítimas, ao prestarem suas 

declarações, não escolhem as informações a serem fornecidas às autoridades 

dirigentes de cada etapa da persecução criminal, é dizer, não o fazem livremente 
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e de maneira emocionalmente confortável; ao revés, submetem-se á forma 

diferenciada com que são indagadas pelos distintos agentes públicos (delegado 

de policia, membro do Ministério Público, magistrado), motivo pelo qual 

respondem de maneira peculiar às perguntas e reperguntas, estas formuladas 

conforme consideradas, em juízo discricionário, pertinentes e relacionadas ao 

objeto da lide penal;

f ) as ofendidas, ao tempo do crime e das declarações prestadas, eram crianças 

de tenra idade (8 e 9 anos), não sendo, assim, razoável exigir-lhes acurados 

detalhes e noção psíquica inquebrantável sobre aspectos temporais - a exemplo 

da sequência linear dos atos libidinosos praticados pelo réu e informações 

precisas sobre o cenário do crime -, inclusive porque, ouvidas mais de uma vez 

desde a defl agração da persecutio criminis, foram submetidas a stress invulgar em 

virtude da reiteração dos depoimentos prestados em datas esparsas e distantes 

do fato (23.2.2006, 7.3.2006 e 28.2.2007), sem acompanhamento por psicólogo ou 

assistente social, e mais, em juízo encontravam- se sem apoio moral de familiares 

dentro da sala de audiência por ocasião de suas oitivas;

g) os fólios não evidenciam que, para assacar a imputação contra o réu as 

infantes hajam recebido benefício de qualquer espécie ou que tenham sido 

usadas como instrumento para sustentar eventual história construída por outrem 

para fi m de vindita alheia, restando, por conseguinte, ausente indício de interesse 

de incriminação leviana do acusado;

h) as vítimas de crimes sexuais, ao trazerem a público o ocorrido, sofrem a 

renovação do sofrimento e têm ainda a intimidade devassada, sobremaneira 

em situações como a presente, cujo sujeito passivo é um promotor de justiça 

de uma cidade do interior, na qual, sabidamente, os escândalos chegam rápido 

ao conhecimento da população, não sendo crivei admitir, sem apoio nos autos, 

que os familiares das crianças se dispusessem a causar estas consequências, com 

prejuízo à dignidade própria e das vítimas, causando-lhes, ainda, perturbação 

psicológica.

Diante de tal juízo de ponderação, os descompassos presentes nas declarações 

e, por via reflexa, nos depoimentos testemunhais reproduzidos supra, não 

autorizam per se o benefício da dúvida. (e-STJ, fl s. 2.459-2.462.)

Anote-se, em reforço ao fundamento acerca da confi abilidade dos relatos 

das menores, que a Junta Médica designada pelo Relator, composta pelos Drs. 

Antônio Mourão Cavalcante, Mônica Colares Oliveira Lima e André Férrer 

Carvalho, examinou as ofendidas em três dias seguidos, tendo concluído pela 

ausência de sinais comportamentais indicativos de subterfúgios, fantasias ou 

simulações (e-STJ, fl s. e-STJ, 2.406 e 2.463-2.464). O exame foi acompanhado 

pelo assistente médico indicado pela defesa, Dr. Edenildo Lopes Fonteles, 

contudo, não foi impugnado.
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Em suma, as declarações das vítimas e os depoimentos testemunhais 

são coerentes quanto ao ponto fulcral da acusação, razão pela qual se mostra 

totalmente inviável o acolhimento da tese de insufi ciência de provas necessárias 

para a condenação.

Quanto às provas periciais, a defesa alega, de uma parte, o auto de exame 

de corpo de delito, que constatou a inexistência de ruptura do hímen. Nesse 

quesito, é preciso compreender que o delito em questão (estupro de vulnerável: 

art. 217-A do Código Penal) se perfez com a prática de atos libidinosos diversos 

da conjunção carnal, daí a irrelevância de se certifi car, na espécie, da consumação 

de atos sexuais. Veja-se a jurisprudência:

Agravos regimentais nos agravos em recurso especial. Estupro de vulnerável. 

Agravo regimental do Ministério Público Federal e do Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios. Revaloração do conjunto fático-probatório. Fatos 

explicitamente admitidos e delineados no v. Acórdão proferido pelo Tribunal a 

quo. Possibilidade. Súmula 320/STJ. Questão federal debatida em todos os votos 

proferidos no julgamento do recurso de apelação. Inaplicabilidade. Prática de 

atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Beijos na nuca, carícias nos seios, 

toque na vagina sobre a roupa íntima e diretamente no órgão genital e colocação 

do pênis na mão da vítima. Impossibilidade de desclassifi cação da conduta para a 

contravenção do art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941. Atos que não resvalam na 

simples inconveniência. Conduta de cunho sexual, altamente reprovável, grave e 

de explícita intenção lasciva. Delito do art. 217-A do Código Penal. Consumado. 

Tempo de duração da conduta criminosa. Imprestável, per se, à descaracterização 

do delito. Interpretação relativa e casuística. Clandestinidade. Característica 

comum ao crime de estupro. Palavra da vítima. Relevância. Agravo regimental do 

réu. Incompetência do juízo. Fundamento inatacado. Incidência da Súmula 283/

STF. Princípio da identidade física do juiz. Férias do titular. Aplicação analógica do 

art. 132 do CPC. Possibilidade. Alegação de que a denúncia teria se fundado em 

depoimento ilegal. Incidência do Enunciado Sumular n. 518/STJ. Indeferimento 

perguntas da defesa e de realização de diligências. Alegado cerceamento de 

defesa. Análise de laudo técnico elaborado pela defesa. Necessidade de reexame 

de provas. Súmula 7/STJ. Ausência de indicação dos artigos de lei federal violados. 

Defi ciência na fundamentação. Súmula n. 284/STF. Alegações do réu acerca da 

ocorrência de mutatio libelli e da afronta ao art. 615, § 1º, do CPP prejudicadas.

I - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados 

no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não 

implica o vedado reexame do material de conhecimento. Em relação às condutas 

praticadas pelo réu, os elementos probatórios delineados no v. acórdão increpado 

são suficientes à análise do pedido ministerial, exigindo, tão somente, uma 

revaloração de tais elementos, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária.
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II - Lado outro, também não se verifi ca a aplicação, na hipótese, da Súmula 320 

desta Corte, verbis: “A questão federal somente ventilada no voto vencido não 

atende ao requisito do prequestionamento.” Isso porque a questão federal em 

análise diz respeito à capitulação das condutas do réu, a qual restou debatida em 

todos os votos proferidos no julgamento do recurso de apelação.

III - Esta Corte tem entendimento fi rmado no sentido de que “o ato libidinoso 

diverso da conjunção carnal, que caracteriza o delito tipifi cado no revogado art. 

214 do Código Penal, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com 

o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se 

com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso” 

(AgRg no REsp n. 1.154.806/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 

21.3.2012, grifei).

IV - Consta do v. acórdão vergastado que o réu colocou a vítima - sua sobrinha e 

afi lhada, com 10 anos à época dos fatos - no colo, e efetuou a seguinte sequência de 

atos contra a menina: beijos na nuca; carícias nos seios; passadas de mão na vagina 

(sobre a calcinha e também diretamente no órgão genital) e colocação do pênis na 

mão dela.

V - Não se confundem tais atos com a conduta descrita contravenção do art. 

65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941. Com efeito, tem-se que na contravenção em 

referência o direito protegido é o da tranquilidade pessoal, violada por atos que, 

embora reprováveis, não são considerados graves. Aqui o objetivo do agente 

é aborrecer, atormentar, irritar. O estupro de vulnerável, por sua vez, é mais 

abrangente, visa o resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual 

dos menores de 14 anos, cuja capacidade de discernimento, no que diz respeito 

ao exercício de sua sexualidade, é reduzida.

Esta última conduta evidencia um comportamento de natureza grave da parte 

do agente.

VI - Ademais, de acordo com as lições de Nelson Hungria, “O ato libidinoso, 

a que se refere o texto legal, além de gravitar na função sexual, deve ser 

manifestamente obsceno e lesivo da pudicícia média. Não pode ser confundido 

com a simples inconveniência.” (Comentários ao Código Penal, Parte Especial, 

Volume VIII, 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 123, grifei).

VII - In casu, a conduta praticada pelo réu não pode ser considerada 

inconveniente apenas, porquanto não se observa nela o singelo intento de violar 

a paz da menor, ofendê-la ou irritá-la, mas, ao revés, o que se vê é uma sequência 

de atos de cunho sexual, altamente reprováveis e que explicitam a intenção 

lasciva do recorrido, os quais ultrapassam sobremaneira o pudor médio e jamais 

seriam aceitos como superfi ciais em qualquer meio social.

VIII - Lado outro, a duração de tais condutas criminosas não interfere, 

necessariamente, por si só, na confi guração do delito de estupro de vulnerável, 

porquanto, além de não ser elemento do tipo, tal interpretação é relativa e 

casuística. Ora, crimes sexuais podem ser perpetrados em questão de minutos 
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(incluindo aí a conjunção carnal), bastando que o contexto seja propício, como 

no caso, em que as provas constantes do v. acórdão recorrido demonstram que o 

crime foi praticado em sua inteireza.

IX - A ausência de testemunhas também não desconfi gura o crime em análise, 

quase sempre praticado às escondidas. Por isso mesmo, a palavra da vítima ganha 

especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância 

com as demais provas colhidas nos autos, como na hipótese.

X - Em relação ao agravo regimental interposto pelo réu, aplica-se o óbice 

previsto no Enunciado n. 283 da Súmula do col. Supremo Tribunal Federal na 

hipótese em que o recorrente deixa de impugnar especifi camente fundamento 

que per se é sufi ciente para manter a decisão recorrida.

XI - O princípio da identidade física do juiz não é violado na hipótese em que 

a substituição do titular ocorre em virtude de férias. Tal exceção é admitida pela 

aplicação analógica do art. 132 do Código de Processo Civil e admitida pela 

jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

XII - Aplica-se, no caso, o Enunciado Sumular n. 518/STJ: “para fi ns do art. 105, 

III, a, da Constituição Federal, não é cabível recuso especial fundado em alegada 

violação de enunciado de súmula” quanto ao argumento de que a denúncia teria 

se fundado em depoimento ilegal, já que, para tanto, a defesa alega afronta à 

Resolução 33/CNJ e à Resolução 10 do Conselho Federal de Psicologia.

XIII - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal 

exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modifi cação das 

premissas fáticas fi rmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula 7/STJ). 

Na hipótese, o eg. Tribunal a quo afi rmou expressamente que as perguntas da 

defesa indeferidas pelo juiz de primeiro de grau não tinham qualquer relação com 

a causa e infi rmar tal assertiva implicaria o vedado exame fático-probatório.

XIV - Ademais, quanto à necessidade de realização diligência de reconstituição 

do fato, as instâncias ordinárias consideraram obsoleto tal procedimento. Ainda, 

neste item, não se não apontou, de forma específica, qual dispositivo de lei 

federal restou malferido, atraindo, também, a aplicação da Súmula 284/STF.

XV - O eg. Tribunal a quo consignou que o laudo técnico elaborado pela defesa 

foi efetivamente analisado pelo julgador de primeiro grau e, infi rmar tal assertiva, 

implicaria o revolvimento do material probatório dos autos.

XVI - Por fi m, restam prejudicadas as alegações do réu relativas à ocorrência de 

mutatio libelli, bem como à afronta do art. 615, § 1º, do CPP, já que dizem respeito 

à contravenção penal, ora afastada.

Agravos regimentais do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e do 

Ministério Público Federal providos. Agravo regimental do réu desprovido.

(AgRg no AREsp 746.018/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ 

Acórdão Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2.6.2016, DJe 15.6.2016 

- grifou-se.)



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 29, (246): 729-873, abril/junho 2017 869

De outra parte, aduz que a perícia realizada no local do crime pelo Instituto 

de Criminalística do Ceará, no âmbito do processo administrativo disciplinar, 

atestaria que nenhum dos presentes do sítio do acusado poderia ter ouvido ou 

visto os eventos ocorridos no interior da casa principal. Ocorre que o laudo em 

tela resulta de percepções subjetivas dos peritos, não apresentando aptidão como 

prova desconstitutiva da condenação (cf. acórdão, e-STJ, fl s. 2.482-2.484):

Prosseguindo no arrazoado último (Vol. VII - fl s. 1.956-1.958), a defesa escora-se 

em perícia, realizada pelo Instituto de Criminalística a requerimento do acusado 

no processo administrativo disciplinar (Vol. VI - fl s. 1.505-1.515 e 1.529-1.542), com 

o fi to de afastar a responsabilização penal, aduzindo sobretudo revelar o laudo 

que porventura algo tivesse ocorrido qualquer pessoa teria escutado; logo, como 

as testemunhas de defesa afi rmaram nada terem ouvido de extraordinário no dia 

fatídico, disso se haveria de concluir que os supostos crimes não ocorreram.

No entanto, é de se considerar que a prova foi produzida em 26.6.2007 - mais 

de 1 (um) ano e meio após os fatos delitivos -, lapso considerável após a execução 

dos crimes.

A esse respeito, os experts não atestaram que a estrutura física dos vários 

ambientes do imóvel periciado seja a mesma existente ao tempo do cometimento 

dos ilícitos, informação essencial para conferir segurança na utilização deste 

meio probatório. Com efeito, diante da omissão da informação em apreço por 

parte dos peritos não se pode assegurar que, ao longo daquele interstício, não 

ocorreram reformas no sítio comprometedoras das conclusões a que chegaram 

os especialistas.

Ademais, foram os próprios examinadores que verificaram a acústica dos 

diversos cômodos do sítio do incriminado, consoante se pode aferir dos seguintes 

trechos, entre outros:

(...)

Assim, as acuidades visual e auditiva consideradas na realização dos exames 

dizem respeito às características pessoais dos peritos, não levando em conta 

as condições particulares dos indivíduos presentes no local no dia do evento 

danoso, não se atentando, ainda, para a especificidade de as vitimas serem 

crianças e estarem amordaçadas.

Outrossim, os examinadores reportaram-se à formulação de um “raciocínio 

técnico-científi co”, mas não apontaram qual a metodologia cientifi camente válida 

utilizada, tampouco discriminaram quaisquer aparelhos de precisão que teriam 

manejado para mensurar as grandezas físicas sob exame, como som, visibilidade, 

comprimento etc., a revelar que as respostas aos quesitos resultam de percepções 

subjetivas.

Por conseguinte, ao meu sentir, mencionada prova não serve ao propósito a 

que se destinou.
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Por fi m, menciona o recorrente a sua ausência no local do crime (sítio 

em Guaramiranga/CE), após as 16h30 ou 17h00 do dia 23.10.2005 (data dos 

fatos), contradizendo a afi rmação das vítimas no sentido de que haveriam sido 

conduzidas pelo acusado, até suas residências, pelas 21h00.

Apresenta, nesse sentido, conta de seu telefone celular, n. (85) 8868-0280 

(e-STJ, fl s. 156, 494 e 2.761-2.763), que atesta ligações feitas daquele aparelho 

às 18h15 e 18h24 e 18h25, originadas do Município de Pacatuba/CE.

Na verdade, a conta telefônica não foi apreciada pelo Tribunal de origem, 

nem o julgador estava obrigado a fazê-lo, porquanto fundamentou a condenação 

do recorrente nas provas que entendeu relevantes. Afi nal, “vigora no sistema 

processual penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, 

em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que 

desejar” (HC 68.840/BA, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

28.4.2015, DJe 11.5.2015).

O recorrente, aliás, na oportunidade em que opôs embargos de declaração 

contra o acórdão, não alegou sequer a existência de omissão sobre a prova 

documental em questão.

Ainda que assim não fosse, a conta do celular, quando confrontada com 

as demais provas utilizadas no acórdão, não é apta a confi gurar o benefício da 

dúvida em favor do réu. E isto porque o telefone é móvel, ou seja, qualquer 

pessoa poderia utilizá-lo. Além disso, consta dos autos que as crianças chegaram 

no sítio às 15h00 e, mesmo que se admitisse que o réu deixou o local às 16h30 

ou 17h00, haveria tempo de sobra para o cometimento dos delitos.

Em suma, as declarações das vítimas e os depoimentos testemunhais 

são coerentes quanto ao ponto fulcral da acusação, razão pela qual se mostra 

totalmente inviável o acolhimento da tese de insufi ciência de provas necessárias 

para a condenação.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-

lhe provimento.

É como voto.

VOTO

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

quero cumprimentar o ilustre advogado e o digno Ministro Relator que, mais 
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uma vez, nos brindam com uma excelente sustentação oral e um brilhante voto 

em um tema tão delicado e difícil referente à autoria e materialidade de crime 

de natureza sexual.

No que tange ao aspecto processual, não tenho dúvida de que, em relação 

ao art. 619 do Código de Processo Penal, como bem disse o eminente Relator, 

incide a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao cerceamento de defesa, decorrente da atuação de dois relatores 

que funcionaram na ação originária, não vislumbro, igualmente, sua ocorrência. 

O primeiro Magistrado expediu uma decisão monocrática apenas; já o segundo 

Desembargador, ao invés de apreciar isoladamente o pleito de liminar, resolveu 

compartilhar a decisão com o colegiado. Em todos os Regimentos Internos que 

conheço, há previsão expressa de o Relator submeter decisões acautelatórias 

diretamente ao órgão julgador, podendo, ainda, decidir e submeter a decisão ao 

referendum dos demais colegas. E isso faz parte, inclusive, do próprio sentido do 

colegiado. O que há na hipótese é uma delegação do órgão ao desembargador 

relator para agir em nome da Turma/Seção/Pleno. Portanto, data venia, não 

há possibilidade de qualquer cerceamento de defesa, na medida em que a 

autoridade delegada devolveu à autoridade delegante, que é o colegiado, a 

decisão a respeito do tema. Se é assim, não há que se falar em direito ao Agravo 

Regimental. O próprio colegiado já exerceu, nessa hipótese, seu papel.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa direcionado ao laudo da 

Psicóloga Ana Maria Barros Leal, o que se vê dos dizeres do eminente Relator é 

que se tratava de um exame indireto; portanto, não há que se cogitar de gritante 

ilegalidade ou teratologia o indeferimento de uma prova feita pelo juiz natural 

por considerar que aquela prova estaria superada por uma perícia juducial – e 

aí já não estou mais falando de laudo apresentado no inquérito administrativo, 

que teria as alegações da defesa no sentido do despreparo do expert, por ser 

execer concomitante as funções de telefonista  do TJ e de psicólogo, mas temos, 

na realidade, um laudo judicial, feito na ação penal originária, que respeitou os 

princípios da ampla defesa e do contraditório, o que supera, data venia, toda essa 

discussão.

Em relação ao art. 400 do CPC/1973, o próprio eminente Relator citou 

precedentes da relatoria do eminente Ministro Felix Fischer e de minha 

relatoria também, razão pela qual dispenso qualquer comentário a esse respeito, 

porque a matéria está, sim, na esfera da livre convicção motivada do juiz, e, 
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efetivamente, nessa hipótese, houve uma decisão fundamentada no que tange ao 

indeferimento da prova.

Quanto ao mérito, não invoco o precedente citado pelo eminente Ministro 

Ribeiro Dantas, mas todos os outros precedentes de minha relatoria, que ,em 

diversas oportunidades, reafi rmaram o entendimento hoje já pacifi cado pela 

Terceira Seção, no sentido de que o estupro de vulnerável, na redação da Lei 

n. 12.015/2009, confi gura-se quando o agente mantém conjunção carnal ou 

qualquer outro ato libidinoso contra menor de 14 (catorze) anos, sendo irrelevante 

o consentimento da vítima, porque esse consentimento na hipótese, por isso é 

estupro de vulnerável, é de alguém que, na dicção da lei, presume-se vulnerável - 

crianças abaixo de 14 (catorze) anos.

Diz o advogado que, hoje, a criança de 10/14 anos tem um comportamento 

diferente da infante do século XX. Mas a lei nova e recente redefi ne o estupro 

de vulnerável na perspectiva de proteção prioritária da criança. Logo, deve o 

Judiciário prestigiar a lei, e é por isso que, nesse sentido, apesar da brilhante 

sustentação oral, reafi rmo a orientação pretoriana consolidada na Terceira Seção.

Faço, todavia, uma ressalva ao voto do eminente Min. Ribeiro Dantas para 

manter minha coerência como julgador. Aqui, os fatos se passaram no mundo 

rural, em um sítio/fazenda no Estado do Ceará, distante, sem testemunhas 

oculares (ambiente escondido, clandestino, etc.), com duas crianças. Ninguém 

da redondeza poderia ouvir qualquer ruído, consoante dizem os laudos periciais 

– pelo menos é o que entendi. Como bem disse o Ministro Jorge Mussi, em 

tais hipóteses, a jurisprudência deu quase que uma presunção juris et de jure 

à palavra da vítima (em matéria de crime sexual), exatamente em função da 

clandestinidade, em função de que esse crime é feito às escondidas.

Data venia, e aí a minha ressalva, diferentemente do precedente citado 

pelo eminente Ministro Ribeiro Dantas, no Agravo Regimental no AREsp n. 

746.018/DF, em que o suposto crime fora praticado em uma uma sala de estar 

no Lago Sul de Brasília, na presença de diversas pessoas que nada ouviram ou 

viram.  Situações inteiramente diversas.

Portanto, apenas para manter coerência, acompanho o voto do eminente 

Ministro Relator, com essa ressalva de que a hipótese dos autos é inteiramente 

diversa da situação descrita nos autos do Agravo Regimental no AREsp n. 

746.018/DF. O precedente citado mais se parece com o julgado proferido por 

esta Turma nos autos do Agravo Regimental no AREsp n. 967.591/ES, da 

relatoria do eminente Ministro Jorge Mussi, de 21.03.2017.
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Com essas considerações, Senhor Presidente, não tenho dúvida em rejeitar 

as preliminares e os aspectos processuais arguidos e, no mérito, reconhecer a 

Súmula n. 7, como bem disse o eminente Ministro Jorge Mussi, no que tange ao 

estupro de vulnerável. Acompanho a conclusão do eminente Relator.

É como voto.




