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HABEAS CORPUS N. 362.922-PR (2016/0185346-9)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Impetrante: Paulo Adalberto Franco de Oliveira e outro

Advogado: Paulo Adalberto Franco de Oliveira e outro(s) - PR048456

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Paciente: Daiane Maria dos Santos Gaino

EMENTA

Processual Penal e Penal. Habeas corpus. Tráfi co de drogas. Prisão 

processual. Filho em primeira infância. Proteção diferenciada à mãe. 

Presunção legal da necessidade de proteção e cuidados. Motivação de 

excepcionamento não razoável. Ilegalidade. Ordem concedida.

1. O Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), a 

partir das Regras de Bangkok, normatizou diferenciado tratamento 

cautelar em proteção à gestante e à criança (a mãe com legalmente 

presumida necessidade de cuidar do fi lho, o pai mediante casuística 

comprovação - art. 318, IV, V e VI do Código de Processo Penal), 

cabendo ao magistrado justifi car a excepcional não incidência da 

prisão domiciliar - por situações onde os riscos sociais ou ao processo 

exijam cautelares outras, cumuladas ou não, como o monitoramento 

eletrônico, a apresentação judicial, ou mesmo o cumprimento em 

estabelecimento prisional.

2. Decisão atacada que exige descabida prova da necessidade 

dos cuidados maternos, condição que é legalmente presumida, e não 

justifi ca concretamente a insufi ciência da cautelar de prisão domiciliar.

3. Paciente que é mãe de duas crianças, com dois e seis anos de idade, 

de modo que o excepcionamento à regra geral de proteção à primeira 

infância pela presença materna exigiria específi ca fundamentação 

concreta, o que não se verifi ca na espécie, evidenciando-se a ocorrência 

de constrangimento ilegal.

4. Concedido o habeas corpus para fi xar a prisão domiciliar à 

paciente, ressalvada a sempre cabível revisão judicial períodica de 

necessidade e adequação, inclusive para incidência de cautelares mais 

gravosas.
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ACÓRDÃO

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

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

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

conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Antonio Saldanha Palheiro, Maria Th ereza de Assis Moura, Sebastião Reis 

Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 6 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 20.4.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de habeas corpus no qual se busca a 

substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob a alegativa de a paciente ser 

mãe de duas crianças menores de seis anos.

O acórdão hostilizado foi assim ementado (fl s. 5/8):

Habeas corpus. Crime de tráfico. Decreto preventivo devidamante 

fundamentado. Não cabimento de prisão domiciliar Constrangimento ilegal não 

confi gurado. Ordem denegada.

A paciente, Daiane Maria dos Santos Gaino, foi denunciada pela prática do 

crime tipifi cado no artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas.

O parecer do Ministério Público Federal foi no sentido da concessão da 

ordem.

Na origem, consta do último andamento da Ação Penal n. 

00002383620168160099 a conclusão para sentença em em 17.3.2017, conforme 

contato telefônico realizado com o Juízo de 1º Grau em 29.3.2017.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): Na hipótese dos autos, quanto à 

substituição da prisão preventiva por domiciliar, o acórdão impugnado possui os 

seguintes fundamentos (fl s. 7/8):

[...]. Em que pese a Procuradoria Geral de Justiça se manifestar favoravelmente 

ao pedido de prisão domiciliar, em razão da Paciente ser genitora de dois menores, 

verifi ca-se que não restou comprovado nos autos, que a Avó, ou qualquer outra 

pessoa com grau de parentesco, não teria condições de cuidar dos filhos da 

Paciente.

Ademais, existem forte indícios de que colocada em liberdade, a Paciente daria 

continuidade à atividade da trafi cância.

Por conseguinte, conclui-se que os fundamentos da prisão da ora Paciente 

restam amplamente demonstrados, inexistindo, por suposto, qualquer 

constrangimento ilegal na imposição da medida cautelar.[...].

A prisão domiciliar foi indeferida nos seguintes termos (fl . 55/56):

[...]. Com relação ao pedido de prisão domiciliar em favor de pessoa 

imprescindível aos cuidados especiais de menor de 6 (seis) anos de idade ou com 

defi ciência; e de mulher com fi lho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, 

a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar exige ainda que essa 

última medida seja sufi ciente para garantir a ordem pública. Em outras palavras, 

é necessário conjugar a presença dos requisitos para deferimento da prisão 

domiciliar, com a verifi cação de que essa medida basta para afastar o periculum 

libertatis que justifi cou a decretação da segregação cautelar. No caso dos autos, 

não há dúvidas de que a requerente é mãe de duas crianças menores de seis anos de 

idade. Todavia, em que pese a alegação de que a fi lha Emanuely seria portadora de 

doença que demande cuidados especiais e de que o fi lho André Lucas ainda estaria 

amamentando, com relação à primeira, não restou demonstrado que a requerente é 

única pessoa capaz de proporcionar os cuidados de que necessita, vez que a criança 

hoje encontra-se sob os cuidados da avó. Ainda que a avó tenha declarado que não 

dispõe de condições para cuidar da neta, não se pode olvidar que tal declaração 

também encontra motivação no interesse de que a fi lha da declarante seja colocada 

em liberdade, motivo pelo qual não constitui prova hábil a respeito da caracterização 

da imprescindibilidade da requerente para cuidar dos fi lhos. No que diz respeito a 

necessidade de amamentar o fi lho André, além de a criança já contar com mais de 

seis meses de idade (tempo previsto para o gozo de licença maternidade), nada obsta 

que, persistindo a condição de nutriz da requerente, seja assegurado o seu direito de 

amamentar o fi lho no interior da Cadeia Pública local, independente de dia e hora 

de visitação. No mais, ainda que presentes os requisitos para a concessão da prisão 
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domiciliar, o que, frise-se, não é o caso, mesmo assim, como bem destacado pelo 

Ministério Público, essa medida menos severa seria insufi ciente para garantir que 

em liberdade, a requerente não voltasse a atentar contra a ordem pública, tendo em 

vista a profundidade de seu envolvimento com os delitos ora apurados. Desse modo, 

indefi ro o pedido de prisão domiciliar formulado pela requerente Daiane.[...].

Como já adiantado no exame da liminar, integra a decisão de prisão 

fundamento concreto, explicitado na periculosidade da paciente, por integrar 

organização criminosa de tráfi co de drogas, inclusive com a utilização de menor, 

tendo sido apreendida nas investigações grande quantidade de droga.

A substituição da custódia cautelar foi indeferida em razão de não ter sido 

demonstrado que é a requerente a única pessoa capaz de proporcionar cuidados 

às crianças, bem como diante da possibilidade de que amamentasse seu fi lho 

na cadeia pública local, considerando-se ademais ser insufi cientes medidas 

cautelares menos gravosas para contenção der riscos à ordem pública.

Duas ordens de fundamentos convencionais, porém, exigem interpretação 

diversa: a proteção prioritária à criança e o diferenciado tratamento processual à 

mãe infratora.

A criança precisa preferencial atenção estatal, especialmente na primeira 

infância, como tive oportunidade de examinar em âmbito acadêmico 

(CORDEIRO, Nefi ; CAPELARI JR, Osvaldo. Natalidade e encarceramento 

feminino no Brasil: a revisão necessária para um futuro de dignidade mínima às 

crianças fi lhas de mães em unidades prisionais. Direitos e garantias fundamentais 

V [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/UNICURITIBA. 

CONPEDI: Florianópolis, 2016. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/

publicacoes/02q8agmu/2153uj07>. Acesso em: 08 mar 2017. ISBN: 978-85-

5505-355-9, pg. 183):

Faz-se necessária, portanto, uma breve digressão sobre a doutrina da absoluta 

prioridade em relação à criança, objeto do estudo, constitucionalmente extraída 

do art. 227 da CF, colhida da Convenção sobre os Direitos da Criança, devendo-se 

anotar, segundo a doutrina de KREUZ (2012, pg. 64) que houve uma mudança de 

paradigma no que se refere à constitucionalização dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, passando-se de um contexto de primazia da chamada “Doutrina da 

Situação Irregular” à preponderância de uma nova perspectiva, a da Doutrina da 

Proteção Integral, estimulada pela agenda das Nações Unidas.

Nas Nações Unidas a doutrina da proteção integral é expressada por 

diversos instrumentos normativos internacionais, como a Declaração Universal 
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dos Direitos do Homem (1948), a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos 

da Criança (1989), as Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração 

da Justiça de Menores (Regras Mínimas de Beijing) (1985), as Diretrizes das 

Nações Unidas para prevenção da Delinquência Juvenil (1990) e as Regras 

Mínimas para a Proteção de Jovens Privados de Liberdade (1989), entre outros.

É o reconhecimento de que ao lado, e talvez acima, dos interesses na 

persecução criminal efi ciente e protetora da sociedade, também é de suprema 

importância a atenção aos interesses atingidos de crianças e adolescentes.

Outra preocupação mundial é o crescente encarceiramento feminino, 

notadamente em razão da natalidade (CORDEIRO, Nefi ; CAPELARI JR, 

Osvaldo. Natalidade..., pg. 187):

... diante do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, entre 

2000 a 2014 a população feminina nos presídios aumentou 567,4%, enquanto a 

média de crescimento masculino, no mesmo período, foi de 220,20%. É tendência 

mundial, que incita ao debate sobre o encarceramento feminino.

As Regras de Bangkok foram aprovadas, no ano 2010, pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas (VENTURA, 2015, pp. 607/619), fi xando a preocupação da 

comunidade internacional com os direitos humanos relativos à maternidade, à 

família e à saúde (inclusive sexual e reprodutiva) das mulheres e dos seus fi lhos 

nos presídios, e estabelecendo, ainda, uma proposta de responsabilização dos 

Estados em caso de negligência na implementação de leis e políticas públicas 

de proteção e promoção dos direitos humanos das encarceradas e de seus 

fi lhos. É norma afi rmativa de princípios e valores fundamentais da humanidade, 

em resposta a um quadro de políticas públicas e legislações internas que se 

apresentavam como obstáculo a essas garantias.

Embora não possua o grau de vinculabilidade de um Tratado, trata-se de 

norma cuja aceitação é feita de forma consensuada entre os Estados signatários, 

assim admitindo o Brasil que se submete às regras por ele admitidas.

Nessa linha orientativa é que vieram as Regras de Bangkok, o principal 

marco normativo internacional de tratamento das mulheres presas, a orientar 

medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras.

No Brasil, o Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016) 

normatizou o diferenciado tratamento cautelar à gestante e à mulher com fi lhos 

até doze anos, ou pai (quando único responsável pela criança) - nova redação 

dada ao art. 318, IV, V e VI, do Código de Processo Penal.

Na condição de gestante e de mãe de criança, nenhum requisito é 

legalmente exigido, afora a prova dessa condição. No caso do pai de criança, é 

exigida a prova de ser o único responsável pelos cuidados da criança.
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Assim, incorpora-se como novo critério geral a concessão da prisão 

domiciliar em proteção da gestação ou da criança (a mãe com legalmente 

presumida necessidade de cuidar do filho, o pai mediante casuística 

comprovação), cabendo ao magistrado justifi car a excepcionalidade - situações 

onde os riscos sociais ou ao processo exijam cautelares outras, cumuladas ou 

não, como o monitoramento eletrônico, a apresentação judicial, ou mesmo o 

cumprimento em estabelecimento prisional:

É a adoção de um novo padrão comportamental, de parte das instituições 

públicas, no sentido de aplicar a essas condenadas penas alternativas ou menos 

gravosas, em especial quando se tratar de prisão cautelar, atendendo-se, assim, à 

sistemática dos ordenamentos jurídicos na contemporaneidade, fundada na primazia 

da garantia dos Direitos Humanos (CORDEIRO, Nefi ; CAPELARI JR, Osvaldo. 

Natalidade..., pg. 189).

Examinando a decisão judicial atacada, vê-se como descabida a discussão 

de necessidade dos cuidados maternos à criança, pois condição legalmente 

presumida, e não devidamente justificada a insuficiência da cautelar de 

prisão domiciliar. Ao contrário, consta dos autos que a paciente é mãe de 

dois fi lhos menores, nascidos nos anos de 2011 e 2015 (fl s. 19/20), de modo 

que o excepcionamento à regra geral de proteção da primeira infância pela 

presença materna exigiria específi ca fundamentação concreta, o que não se 

verifi ca na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal. 

Nesse sentido: HC 357.541/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

Quinta Turma, julgado em 15.12.2016, DJe 10.02.2017 e RHC 68.500/RS, Rel. 

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02.02.2017, DJe 

09.02.2017).

Ante o exposto, voto por conceder habeas corpus para fixar a prisão 

domiciliar à paciente, Daiane Maria dos Santos Gaino, ressalvada a sempre 

cabível revisão judicial períodica de necessidade e adequação, inclusive para 

incidência de cautelares mais gravosas.

HABEAS CORPUS N. 364.785-PE (2016/0199099-0)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura
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Relator para o acórdão: Ministro Sebastião Reis Júnior

Impetrante: Amanda de Brito Fonseca e outros

Advogado: Amanda de Brito Fonseca e outro(s) - PE033974

Impetrado: Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Paciente: Jacinto Monteiro Dias

Paciente: Maria Del Pilar Nogues Dias

EMENTA

Habeas corpus. Sentença. Nulidade. Cerceamento de defesa. 

Colaboração premiada. Prova não disponibilizada à defesa. Ordem 

concedida.

1. Não é válida a sentença que considera, mesmo que ao lado de 

outras provas, prova que não foi submetida ao contraditório, que não 

pode ser criticada, contestada, respondida e contraditada pela defesa.

2. Ordem concedida para anular o feito desde a juntada aos autos 

da prova sonegada (colaboração premiada de corréu), de modo que 

seja dada oportunidade à defesa para sobre ela se manifestar.

ACÓRDÃO

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

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

Justiça, prosseguindo no julgamento após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião 

Reis Júnior concedendo a ordem, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros 

Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro, por maioria, 

conceder o habeas corpus nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis 

Júnior, que lavrará o acórdão. Vencida a Sra. Ministra Relatora. Votaram com o 

Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi  

Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro.

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

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 2.3.2017
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RELATÓRIO

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

com pedido liminar, impetrado em favor de Jacinto Monteiro Dias e Maria Del 

Pilar Nogues Dias, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região (Apelação Criminal n. 10.741-PE).

Ressuma dos autos que, após as investigações ocorridas na Operação 

Câmbio, os pacientes foram condenados, juntamente com outros, na data de 

31.10.2012, por infração ao disposto no art. 16 e art. 22, caput, e parágrafo único, 

da Lei n. 7.492/1986; art. 1º, incisos VI e VII, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 e 

artigo 288 do Código Penal, à pena total de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, 

no regime inicialmente fechado, mais 6.300 (seis mil e trezentos) dias-multa, 

quanto à Jacinto; e de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no 

regime inicial fechado, e pagamento de 1.920 (hum mil, novecentos e vinte) 

dias-multa, relativamente à Maria. Foi-lhes facultado o recurso em liberdade 

(Processo n. 0026319-19.2004.4.05.8300, da 4ª Vara Federal Criminal de 

Recife/PE) - fl s. 329/363.

Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpôs recurso de 

apelação, que foi parcialmente provido pelo Tribunal de origem, na data de 

31.3.2016, apenas para declarar extinta a punibilidade quanto aos crimes 

previstos no artigo 16 da Lei n. 7.492/1986 e artigo 288 do Código Penal, 

em virtude da ocorrência da prescrição retroativa. Eis a ementa do aresto (fl s. 

618/634):

Penal e Processual Penal. Alegações de nulidade. Prescrição retroativa não 

consumada em face da presença de recurso ministerial. Inépcia da denúncia 

não configurada. Uso das informações da delação premiada. Apelantes que 

tomaram conhecimento do depoimento. Nulidade por uso de provas ilícitas 

inexistente. Sentença que desconsiderou as provas eivadas de ilicitude, 

inclusive por derivação. Desentranhamento dos autos. Sentença fundamentada 

unicamente em provas independentes. Ata da audiência que prova a presença 

do advogado do réu no interrogatório. Indeferimento pelo juiz dos pedidos 

de realização de perguntas aos corréus e da concessão da palavra à defesa 

nas oitivas de testemunhas em audiência. Possibilidade. Nulidade em face do 

indeferimento das testemunhas de defesa sob o fundamento de desistência 

tácita. Inocorrência. Ausência de nulidade do processo, em face da citação 

por edital de réu com endereço defi nido no exterior. Inocorrência de violação 

ao disposto no art. 564, III, ‘e’ do CPP pela decretação da revelia e da falta de 

intimação para oferecimento da defesa prévia. Ausência de nulidade pelo uso 
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de prova emprestada. Declaração de intempestividade da peça apresentada nos 

termos do art. 499, do CPP. Possibilidade. Rejeição de todas as preliminares. Crime 

contra o sistema fi nanceiro. Evasão de divisas e lavagem de dinheiro, quadrilha 

ou bando. Arts. 16 e 22 (caput e parágrafo único), da Lei n. 7.492/1986; art. 1º, VI 

e VII, § 1º, II, § 2º, II, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998; c/c arts. 288, 69 e 71, do Código 

Penal. Empresa de turismo que realizava operaçãoes fi nanceiras e de câmbio não 

autorizadas pelo BACEN. Uso de contas cc-5 e de mulas com numerário oculto 

em meiões e malas para remessa de numerário não declarados às autoridades 

competentes ao exterior. Autoria e materialidade delitivas comprovadas em 

provas independentes. Dosimetria da pena. Maioria dos requisitos do art. 59 

do CP desfavoráveis aos réus. Possibilidade de aplicação das penas privativa 

de liberdade acima do mínimo legal. Maus antecedentes. Aplicação da Súmula 

n. 444, do STJ. Diminuição da pena de lavagem de dinheiro pela retirada do 

aumento referente á organização criminosa. Redução das penas-bases de dois 

réus e daqueles condenados pelo crime de lavagem de dinheiro. Elevação da 

pena pela incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º da Lei 

n. 9.613/1998. Inaplicabilidade da continuidade delitiva para evitar ‘bis in idem’. 

Penas de multa aplicadas de acordo com a situação econômica dos réus. Extinção 

da punibilidade pela prescrição retroativa não confi gurada relação a parte dos 

delitos, após o trânsito em julgado para o Ministério Público Federal.

1. Exame das preliminares. Impossibilidade de declaração imediata da extinção 

da punibilidade pela consumação da prescrição retroativa enquanto não se 

verifi car o trânsito em julgado para a acusação, conforme dispõe o art. 110, caput, 

§ 1º, do Código Penal. Em face da Apelação interposta pelo MPF, com os pedidos 

de condenação dos Réus absolvidos e de aumento das penas dos demais 

Réus, incabível a declaração da extinção da punibilidade em face da prescrição 

retroativa.

2. Inépcia da denúncia. Inicial acusatória que, em 72 (setenta e duas) laudas 

descreveu a conduta dos Apelantes, de forma a possibilitar que eles se defendam 

dos fatos a eles imputados, com defensor constituído, comparecendo a todos os 

atos processuais, apresentando o recurso cabível, de forma que não há prejuízo 

ao Princípio do Contraditório e, por consequência, nenhuma nulidade.

3. Não obstante a Lei n. 12.850/2013 dispor que, recebida a denúncia, o teor 

do acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso, preservada apenas a 

identidade do colaborador, a delação premiada de Corréu nos presentes autos foi 

celebrada na vigência da Lei n. 9.807/1999, que, em seu inciso VIII do art. 7º, ‘sigilo 

em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida’.

4. A lei nova não pode retroagir para alterar os termos do acordo de colaboração 

celebrado na vigência da norma anterior. Ressalte-se que as condições segundo 

as provas são admitidas em juízo são reguladas pelas leis vigentes ao tempo em 

que ela foi realizada, mesmo que elas não venham a ser amparadas pela norma 

mais moderna concernente ao assunto.
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5. Réu delator que, por vontade própria, acostou aos autos os documentos e 

testemunhos relativos à delação premiada, além de ter reiterado as informações 

em seus interrogatórios e depoimentos judiciais a que os Corréus tiveram pleno 

acesso, de forma que eles tomaram conhecimento de seus depoimentos.

6. Há também cópias dos depoimentos do delator prestados no Inquérito 

Policial, às quais todos os Apelantes tiveram acesso, no qual ele relata toda a 

atividade da organização criminosa, afirmando, entre outras alegações, que 

reconhece as transações que fez em fevereiro/2000 a abril/2001, nas quais 

aparecem os nomes de vários Corréus, e das operações de dólar-cabo realizadas 

entre os doleiros, além de ter sido ouvido em juízo como testemunha, com todos 

os deveres inerentes a essa qualidade, tendo os outros Apelantes tido acesso ao 

seu depoimento prestado em Juízo neste processo, e o fato de ser benefi ciado 

por delação premiada em outro processo não torna suspeito e inválido o seu 

depoimento.

7. Sentença que não se fundamentou apenas no depoimento do Corréu 

na delação premiada, mas sim nas afirmações dele prestadas no inquérito 

policial e em Juízo, além das demais provas que corroboraram as informações 

privilegiadas fornecidas por ele, todas estas submetidas ao crivo do contraditório 

e de conhecimento dos Corréus, não havendo nulidade da sentença.

8. Provas documentais decorrentes de Operação da Polícia Federal com 

autorização do Juízo da 4ª Vara Federal de Pernambuco julgadas ilícitas. Exclusão 

da prova determinada pelas decisões proferidas nos HC’s n. 2.184/PE e HC n. 

51.856/PE, do STJ, que declararam a nulidade das provas obtidas com a busca 

e apreensão realizadas na empresa Norte Câmbio; no HC n. 3.336/PE, deste 

Tribunal, que declarou a nulidade das provas decorrentes das prorrogações das 

interceptações telefônicas e, por fi m, no HC n. 96.056/PE do STF, que decretou a 

nulidade da quebra dos sigilos bancário fi scal e telefônico dos Apelantes.

9. A sentença, observando o disposto no art. 573, § 2º, do CP, indicou 

e determinou as provas deveriam ser desconsideradas na formação do 

convencimento do Juízo, com o devido desentranhamento, mantendo apenas as 

provas independentes da referida Operação, que não estão contaminadas pela 

ilicitude, inclusive por derivação.

10. Ausência de nulidade do processo por defi ciência de representação legal 

Ata da audiência que comprova a presença do advogado constituído pelo Réu em 

seu interrogatório e no curso do processo.

11. Possibilidade de indeferimento do pedido de realização de perguntas 

aos corréus em audiência. Mesmo com a alteração do art. 188 do CPP pela Lei n. 

10.792/2003, que transformou o interrogatório judicial em meio de produção de 

prova a necessitar do contraditório e da presença de advogado, não se possibilita 

a sujeição do interrogado a perguntas formuladas pelo advogado de seu corréu, 

embora haja a possibilidade de fazê-lo, pois restou mantida sua qualidade de 

instrumento de autodefesa.
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12. Ausência de cerceamento da defesa do Apelante em razão da negativa do 

pedido de seu advogado para questionar o interrogado, especialmente quando 

possível a realização de diligência para contradizer as alegações prestadas (art. 

402 do CPP) ou infi rmar qualquer depoimento antes da prolação da sentença, nas 

alegações fi nais. Precedentes do eg. STJ.

13. Possibilidade de indeferimento da concessão da palavra à defesa 

nas oitivas de testemunhas dos Corréus. O MM. Juiz possibilitou às partes a 

indagação de perguntas com relação às testemunhas dos Corréus, restringindo 

os questionamentos apenas quanto aos pontos em que lhes pudessem 

comprometer ou que lhes mencionassem. Já as perguntas que não tinham 

correlação com as alegações de seus constituintes foram indeferidas, porque 

seriam meramente protelatórias.

14. Defesa dos Réus que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o 

prejuízo resultante do indeferimento das perguntas às testemunhas dos Corréus, 

tendo se limitado a alegar a ausência de impedimento legal para o pedido e 

que o indeferimento teria decorrido de subjetividade do Juiz responsável pela 

instrução à época dos fatos, que teria ‘relações complicadas’ com os advogados 

e demais operadores do Direito. O fato de o Réu ser condenado não signifi ca ter 

experimentado dano por conta do referido indeferimento, especialmente quando 

a sentença fundamentou-se no amplo acervo probatório existente na ação penal.

15. Ausente a resposta dos advogados do Réu acerca da ordem judicial que 

possibilitou ao Réu a substituição das testemunhas ou a dispensa delas, caso 

meramente abonatórias do caráter e da personalidade dos Réus, foi considerada 

a desistência do ato, pois cabia a ela reiterar o pedido de oitiva das testemunhas 

indicadas, restando preclusa a matéria por falta de insurgência contra a referida 

decisão na época própria, sem que a defesa tenha reiterado o pedido da oitiva, 

indicação de novas testemunhas ou o ajuizamento do recurso cabível.

16. Prova dos autos que indica que os Réus, apesar de residirem em Lisboa, 

Portugal, requereram citação por rogatória em endereço na Flórida, nos EUA, 

onde não residiam, não podendo alegar nulidade a que deram causa, visto 

que deveriam ter mantido seu endereço atualizado durante o procedimento 

investigatório e não o fi zeram, no sentido de se ocultar.

17. Julgador que, para prevenir eventual nulidade, findou por determinar 

a citação pessoal para interrogatório no endereço em Portugal, em face da 

existência de acordo entre o Brasil e a República Portuguesa, porém mesmo com 

a intimação pessoal os Réus não responderam a ação penal ou compareceram ao 

interrogatório.

18. Ausência de prejuízo à defesa com a realização da citação editalícia, 

especialmente quando o objetivo do ato foi alcançado, ou seja, os Réus 

tiveram ciência da existência de uma acusação formal apresentada em juízo, 

chamando-o para integrar a relação processual e possibilitando-lhe o exercício 

das suas garantias constitucionais, direito que foi exercido, visto que constituiu 
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advogados não só para apresentar defesa, como também para pedir a liberação 

dos passaportes, impetrar ‘habeas corpus’, e várias outras providências, não 

havendo, portanto qualquer nulidade.

19. A citação por edital foi corretamente realizada, com o comparecimento 

dos Réus ao processo, fora dos quinze dias previstos no edital, não havendo 

ilegalidade na decretação da revelia.

20. A orientação fi rmada pelo Col. Supremo Tribunal Federal é a de que, para 

o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a 

demonstração do prejuízo, nos termos do art. 563, do CPP.

21. Possibilidade do uso de prova emprestada para a condenação. Advogados 

dos Corréus que impetraram, com sucesso, ‘Habeas Corpus’ para ter acesso aos 

Inquéritos e demais documentos relativos aos delitos que lhe eram imputados, 

nos quais constavam as declarações do Corréu que teve o processo desmembrado, 

de forma que não podem alegar desconhecer o teor das declarações dele. Além 

disso, as declarações do Corréu não foram as únicas provas nas quais se baseou 

a sentença para a condenação dos Réus, de forma que não há nulidade neste 

ponto.

22. Confi gurada a intempestividade das alegações fi nais apresentadas pela 

defesa de dois Réus nos termos do art. 499, do CPP. A intimação das partes 

para os fi ns do art. 499 do Código de Processo Penal (diligências fi nais), não 

seria obrigatória. O art. 501, com relação à apresentação da referida peça 

processual, afirma que os prazos para o oferecimento correrão em cartório, 

independentemente de intimação, salvo em relação ao Ministério Público.

23. Réus intimados para os fins do art. 499, do CPP, na audiência, tendo 

conhecimento da defl agração do início da fl uência. Argumento de nulidade da 

sentença pela ausência de intimação pessoal que perde força quando a metade 

dos Réus apresentou a peça por parte dos Réus, no prazo legal. A outra metade 

deixou de observar o prazo legal, não podendo requerer anômalo ‘chamamento 

de feito à ordem’ para justifi car o próprio atraso.

24. Tendo a defesa dos Réus sido devidamente cientificada e intimada da 

abertura do prazo do art. 499 do CPP e deixou escoar em branco o prazo legal, por 

responsabilidade exclusiva sua, incabível a reabertura ou nulidade do feito.

25. Mérito. Empresa Norte Câmbio Turismo Ltda., constituída em 1991, com 

atividade preponderante indicada em seus atos constitutivos a de turismo e como 

atividade somente subsidiária a de compra e venda de moedas (câmbio manual) 

A partir de 1993 obteve autorização do BACEN para operar em caráter precário no 

mercado de câmbio de taxas fl utuantes - METARF, com limite operacional diário 

de U$200.000,00 (duzentos mil dólares), a partir do qual precisaria o excesso ser 

vendido a bancos ou operadoras credenciadas e registradas no SISBACEN.

26. Constatação de que a empresa operava na prática, também, com operações 

de dólar-cabo (Wire Transfer Request) e saídas do País de numerário em espécie 
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por meio de pessoas conhecidas como ‘mulas’, fazendo da atividade que deveria 

ser secundária (câmbio) a sua atividade principal e valendo-se de um sistema 

paralelo de contabilidade (no Brasil e no Exterior) e câmbio (operações não 

registradas no SISBACEN, tornando praticamente impossível a fi scalização por 

parte do BACEN), para captação de recursos dos clientes e remessa respectiva 

para empresas e bancos no exterior.

27. Empresa que tinha clientes interessados em remeter divisas ao exterior 

ou interná-las, seja para pagamento de importações ou exportações sub ou 

superfaturadas, na evasão de desvios de recursos públicos e também na lavagem 

de capitais oriundos de atividades criminosas outras e, para realizar estas 

atividades, visando às transferências de numerários pelo sistema dólar-cabo, os 

gestores da Norte Cambio mantinham contas e subcontas no exterior, junto à 

conta denominada Bacon Hill Service Corporation, mantida no Banco J. P. Morgan 

Chase em Nova Iorque.

28. Apelantes que, nos anos de 1999 a 2001, usaram contas bancárias abertas 

em nomes de interpostas pessoas físicas ou jurídicas (‘laranjas’), para captar os 

valores a serem remetidos ilicitamente para fora do País, para tanto realizando-

se vários depósitos nessas contas por funcionários da empresa Norte Câmbio e 

diversas transferências por meio de cheques ou DOCs entre elas, às vezes também 

saques altos em espécie sem identifi cação do recebedor. Utilizavam-se, ainda, do 

expediente de remeter para o Exterior numerário em espécie por meio de pessoas 

conhecidas como ‘mulas’, que viajavam com o dinheiro em malas; noutras, preso 

ao corpo dos viajantes, mediante coletes ou meiões.

29. Condutas delituosas que viabilizavam a lavagem de capital ilícito auferido 

pelos clientes da Norte Câmbio, cobrando-lhes juros e taxas por isso, assim como 

ocultavam também a origem ilícita dos recursos movimentados pela empresa 

do ou para o exterior, aplicando parte desse lucro em negócios paralelos não 

lucrativos (como filial não lucrativa da Norte Câmbio, restaurantes, lojas de 

conveniência, importadoras, construtora, etc.) para dar aparência de legalidade a 

todos os negócios da empresa.

30. Sentença que absolveu parte dos Réus pelos crimes previstos nos arts. 11, 

16 e 22, caput e parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986; art. 1º, § 2º, II, e 4º, da Lei n. 

7.613/1998, c/c o art. 288, e 71, do CP, fundamentando-se na ausência de provas 

válidas da materialidade e da autoria delitivas, e condenou o restante pelos 

delitos dos arts. 16 e 22 (caput e parágrafo único), da Lei n. 7.492/1986; art. 1º, VI 

e VII, § 1º, II, § 2º, II, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998; c/c arts. 288, 69 e 71, do Código 

Penal.

31. Apelação Ministerial que requer a condenação dos Réus absolvidos, 

fundamentando-se na existência de provas independentes da materialidade e 

da autoria delitivas, bem como o aumento das penas privativas de liberdade e de 

multa dos Réus condenados, rejeitando a possibilidade de aplicação das sanções 

em patamar próximo ao mínimo legal.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

890

32. Réus que deixaram de ser condenados nas penas dos crimes previstos 

nos arts. 11, 16 e 22, caput e parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986; art. 1º, VI e VII, 

4º, da Lei n. 7.613/1998, c/c o art. 288, e 69, e 71, do CP, ora com fundamento na 

ausência de provas de sua participação nas atividades delitivas, ora com base em 

que as provas existentes foram declaradas como ilícitas, inclusive por derivação, 

por decisões judiciais, e desentranhadas dos autos, de forma que não podem ser 

utilizadas como fundamento para condenação sob pena de nulidade absoluta. 

Absolvições mantidas.

33. Rejeitadas as preliminares de nulidade do processo, concentram-se os 

recursos dos Réus em pedidos de absolvição em face da ausência de provas 

da autoria e da materialidade delitivas e de redução das penas privativas de 

liberdade e de multa ao mínimo legal.

34. Sentença que considerou desfavoráveis os antecedentes de J. D. e L. C. H. 

por terem eles inquéritos e processos criminais em andamento em seu desfavor, 

violando o disposto na Súmula n. 444, do STJ, sendo sufi ciente uma redução 

da pena-base em 06 (seis) meses. Por outro lado, os antecedentes de E. G. J. 

foram efetivamente desfavoráveis, porque ele tem uma condenação contra si já 

transitada em julgado, de forma que correta a sentença ao considerar maus os 

seus antecedentes.

35. Condutas sociais de J. D. e M. P. N. D. considerados em seu desfavor não 

em face da existência de processos em andamento, mas porque eles mudaram 

de endereço sem comunicação ao Juízo, mesmo cientes da existência de várias 

ações penais em trâmite, prejudicando o regular trâmite dos processos e a futura 

aplicação da lei penal, visto que se mudaram do Brasil para os EUA e depois para 

Portugal buscando suas impunidades, o que, de certa forma, demonstraram 

almejar, além de terem realizado diversas viagens internacionais ao Brasil por 

outros motivos que não o de comparecerem aos atos processuais deste feito, 

deixando voluntariamente de colaborar com a Justiça Brasileira.

36. Também J. D., e apenas ele, teve sua personalidade considerada 

desfavorável porque, na qualidade de proprietário de vários negócios lícitos no 

Brasil (empresariais e comerciais), com situação fi nanceira invejável, a ponto de 

garantir sua residência permanente nos EUA e em Portugal, ainda assim procurou 

a prática delitiva para aumentar seus ganhos, sempre crente em sua pretendida 

impunidade, visando ao lucro pessoal.

37. Apenas os Apelantes condenados pelo crime previsto no art. 1º, VII, § 4º, da 

Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) fazem jus a uma redução de pena de 06 

(seis) meses, visto que a pena-base foi indevidamente elevada por ter sido o delito 

praticado por organização criminosa, quando, na verdade, referido conceito 

como delito apenas foi introduzido como crime antecedente à lavagem de 

dinheiro no ordenamento jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013 

e os fatos ocorreram entre 1999 a 2001, sendo incabível a criminalização da 

conduta constante do art. 1º, VII, da Lei n. 9.613/1998 (com redação anterior à Lei 

n. 12.683/2012).
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38. Apelante E.G.J., benefi ciário da delação premiada, foi absolvido da prática 

do crime previsto no art. 1º, VI e VII, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, porque, de acordo 

com a denúncia, as suas atividades na empresa ocorreram até 27.11.1997, e a Lei 

n. 9.613/1998, que criminalizou o referido delito, apenas entrou em vigor no dia 

03.03.1998. Em face da irretroatividade da lei penal, ele deve ser absolvido do 

crime previsto no art. 1º, VI e VII, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, restando prejudicadas 

as alegações relativas à autoria e à materialidade delitivas.

39. Manutenção das condenações de 08 (oito) meses de reclusão pelo delito 

do art. 16 da Lei n. 7.492/1986; 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão pelo 

crime do art. 22, parágrafo único, parte fi nal, da Lei n. 7.492/1986; e 08 (oito) 

meses de reclusão pelo delito do art. 288 do CP.

40. Impossibilidade de redução da fração da delação premiada em 2/3 

(dois terços). Contribuição sopesada na fração de 1/3 (um terço), não havendo 

fundamentos para a redução da fração de 2/3, porque apesar de sua contribuição 

à Justiça ter sido usada na sentença, esta também usou como para identifi cação 

e condenação dos Corréus todas as demais provas existentes dos autos, 

especialmente as independentes, sendo a fração de 1/3 (um terço) compatível 

com as informações apresentadas na delação.

41. Em face da absolvição pelo crime previsto no art. 1º, VI e VII, § 4º, da Lei 

n. 9.613/1998, o delator teve de forma indireta uma redução em sua pena de 

multa, com a exclusão da quantidade de 180 (cento e oitenta) dias-multa. Resta 

o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, divididas em 60 (sessenta) 

dias-multas pelo delito do art. 16 da Lei n. 7.492/1986 e 90 (noventa) dias-multas 

pelo crime do art. 22, parágrafo único, parte fi nal, da Lei n. 7.492/1986; sendo o 

valor do dia-multa fi xado em 1/2 (metade) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, mantido em face da ausência de prova de impossibilidade de condições 

socioeconômicas para o pagamento de multas e custas processuais sem prejuízo 

para o sustento do Apenado.

42. Apelante M. E. C. M. gerente da fi lial da Norte Câmbio do Shopping Center 

Recife. Além das informações do delator, seu próprio interrogatório e a prova 

testemunhal atestam que ele no período compreendido entre 1999 e 2001, fez a 

empresa funcionar como efetiva instituição fi nanceira sem autorização do BACEN 

tendo conhecimentos técnicos para tal, porque foi funcionário de confi ança na 

ANACOR, empresa de câmbio que, exatamente depois de descredenciada pelo 

BACEN, foi sucedida pela Norte Câmbio, realizando atividades de câmbio fora dos 

limites autorizados pelo BACEN, bem como promovendo a evasão de divisas do 

território nacional sem autorização da autoridade competente, seja por meio de 

sistema dólar-cabo seja por meio de ‘mulas’ humanas, seja, ainda, mantendo no 

exterior, sem declaração à Receita Federal ou ao BACEN numerário expressivo 

depositado na subconta Recife, de forma que deve ser mantida sua condenação 

nos crimes dos arts. 16 e 22, caput e parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986 (estes 

últimos em continuidade deliitva - art. 71 do CP), art. 1º, VI e VII, § 4º, da Lei n. 

9.613/1998, c/c art. 288 e 69 do CP.
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43. Redução da pena de M. E. C. M. apenas com relação ao crime de lavagem de 

dinheiro, fi cando a pena em: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito 

do art. 16 da Lei n. 7.492/1986; 05 (cinco) anos de reclusão pelo crime do art. 22, 

caput e parágrafo único da Lei n. 7.492/1986; 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de 

reclusão pelo delito do art. 1º, VI, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 e 01 (um) ano e 06 

(seis) meses pelo delito do art. 288 do CP.

44. Ré M. I. de O. V. que teve comprovada sua mera condição de empregada 

na empresa CN Factoring, desconhecendo que prestava serviços para uma fi rma 

de fachada operada pela Norte Câmbio para a movimentação de dinheiro para 

o exterior, tendo posteriormente passado a prestar serviços diretos à Norte 

Câmbio e autorizado os patrões a movimentar sua conta corrente para não 

perder o emprego, assinando cheques em branco, não tendo ciência das quantias 

movimentadas por eles.

45. Cessão de seu nome e contas para os verdadeiros donos da empresa, 

praticando atos decorrentes de sua qualidade de funcionária, porque necessitava 

do emprego para sua subsistência, visto que há provas de que ganhava apenas R$ 

800,00 (oitocentos reais), sem outros sinais exteriores de riqueza, não havendo o 

liame subjetivo que a qualifi que como integrante de uma quadrilha. Absolvição 

do delito previsto no art. 288, do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

46. Manutenção do crime do art. 1º, VI, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, porque, com 

dolo eventual, e na qualidade de ‘procuradora da C N Factoring’, fazia parte do 

terceiro escalão da empresa, junto com os funcionários subalternos que cediam 

suas contas e nomes para a fi rma e ressaltando a reiteração de condutas, de 1999 

a 2001.

47. Redução da pena do crime de lavagem de dinheiro em 06 (seis) meses, pela 

retirada do inciso referente à organização criminosa, com relação a M. I. de O. V., 

e aumento da pena na fração de 1/3 (um terço) em face de sua participação de 

menor importância, fi cando a pena dela em 03 anos e 04 meses de reclusão pelo 

delito do art. 1º, VI e VII, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, tornada defi nitiva e substituída 

por duas penas restritivas de direitos, a serem indicadas pelo Juízo das Execuções 

Penais.

48. Pena de multa reduzida, a fi m de que guarde consonância com a pena 

privativa de liberdade, de 210 (duzentos e dez) dias-multas para 180 (cento e 

oitenta) dias-multas pelo delito do art. 1º, VI § 4º, da Lei n. 9.613/1998, com a 

diminuição do valor do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, nos 

termos do art. 49, § 1º, do CP.

49. Provas da materialidade e da autoria delitiva quanto à M. J. N. M. Relatório 

do Bacen n. DIRET/2003-795, que atesta sua condição de sócia da Norte Câmbio 

de 20.09.1999 a 23.07.2001, tendo assinado vários boletos de compra e de venda 

de moeda estrangeira representando a empresa, inclusive quando não era mais 

sua sócia, tendo movimentado créditos no valor de R$ 1.463.891,39 (um milhão, 

quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e 
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nove centavos), tendo sido também detida em operação policial estrangeira 

e independente das brasileiras, no aeroporto de Bruxelas, com passagens 

reservadas em seu nome e custeadas pela empresa Norte Câmbio, portando o 

valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) em moeda estrangeira 

não declarada, confirmando às autoridades que o numerário pertencia 

efetivamente à Norte Câmbio e que já realizara semelhantes viagens, com os 

mesmos propósitos, duas outras vezes.

50. Condenação de M. J. N. D. Exclusão da pena pelo crime de lavagem de 

dinheiro, ante a não comprovação da autoria delitiva (art. 1º, VI e VII, § 4º, da 

Lei n. 9.613/1998). Pena privativa de liberdade fi xada em 04 (quatro) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto 

(art. 33, § 2º, b, do CP), dividida em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

pelo crime do art. 22, parágrafo único, parte inicial, da Lei n. 7.492/1986 e 01 (um) 

ano de reclusão pelo delito do art. 288 do CP. Pena de multa reduzida para 100 

(cem) dias-multa, cada um deles no valor de 1/10 (um décimo) do salário mínimo 

vigentes ao tempo da última conduta criminosa (2001), devidamente atualizado 

monetariamente até a data da execução do julgado.

51. J. A. N. M. Confi rmação da participação no delito pelo Relatório do BACEN 

que atesta o empréstimo de seu nome e contas para a empresa Norte Câmbio, 

tendo, no período de outubro de 1999 e fevereiro de 2000, movimentado o 

montante de R$ 2.040.962,74, valor não declarado às autoridades competentes, 

além de ter servido como ‘mula’ para levar consigo dinheiro ilícito da Norte 

Câmbio ao exterior, como foi confi rmado em prova testemunhal, com inserido 

na quadrilha, estando constantemente a serviço da Norte Câmbio, seja inserção 

plena na quadrilha, evadindo divisas e lavando ativos.

52. Condenação de J. A. N. M à pena defi nitiva de 08 (oito) anos e 01 (um) mês 

de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 33, § 2º, a, do 

CP), divididos em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime do art. 

22, parágrafo único, parte inicial, da Lei n. 7.492/1986; 03 (três) anos e 09 (nove) 

meses de reclusão pelo delito do art. 1º, VI, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 e 01 (um) 

ano de reclusão pelo delito do art. 288 do CP e pena de multa reduzida de 360 

(trezentos e sessenta) para 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, cada um deles no 

valor de 1/10 (um décimo) do salário mínimo.

53. Apelante C. A. P. O. Relatório de Pesquisa e Investigação n. RC 028/PE, da 

Secretaria da Receita Federal, datado de setembro de 2001, atesta sua condição 

de sócio da empresa Norte Câmbio nos anos de 1992 a 1997, trabalhando 

efetivamente como procurador da subconta Recife mantida junto ao Banco J 

P Morgan Chase em Nova Iorque, por meio das quais era operacionalizada a 

remessa ilegal de divisas ao exterior pelo sistema dólar-cabo. Individualização 

do numerário evadido e das pessoas que teriam sido benefi ciadas, bem como as 

operações supostamente realizadas via operações de dólar cabo (CC-5) indicadas 

no dito Relatório.
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54. Condenação a 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime 

inicialmente aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), pelo crime do art. 22, parágrafo único, 

parte fi nal, da Lei n. 7.492/1986 e 120 (cento e vinte) dias-multas, cada um deles 

no 1/3 (um terço) do salário mínimo. Substituição da pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direito, conforme determinado na sentença.

55. E. C. Prova dos autos que atestam que o Apelante servia de ‘mula’ 

humana para levar consigo dinheiro ilícito da Norte Câmbio ao exterior, apesar 

de supostamente trabalhar com turismo, atividade que a empresa raramente 

exerceu, como foi confi rmado pela prova testemunhal.

56. Permanência da pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a 

ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), divididas 

em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime do art. 22, parágrafo 

único, parte inicial, da Lei n. 7.492/1986 e 01 (um) ano de reclusão pelo delito do 

art. 288 do CP e pena de multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, cada um 

deles no valor de 1/15 (um quinze avos) do salário mínimo.

57. A. T. M. N. Apelante que também agia como ‘mula’ de dinheiro, tendo 

sido deito no Aeroporto de Bruxelas em operação policial da Bélgica de forma 

independente das brasileiras, transportando em suas meias um numerário não 

declarado às autoridades, que ele confi rmou pertencer à Empresa Norte Câmbio, 

atuando constantemente a serviço da empresa para evadir divisas e lavar dinheiro.

58. Pena defi nitiva de A.T. M. N. fi xada em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semi-aberto (art. 33, § 2º, 

b, do CP), pena dividida em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo 

crime do art. 22, parágrafo único, parte inicial, da Lei n. 7.492/1986 e 01 (um) ano 

de reclusão pelo delito do art. 288 do CP, além da pena de multa no valor de 150 

(cento e cinquenta) dias-multa, cada um deles no valor de 1/2 (metade) do salário 

mínimo.

59. J. M. D., responsável de fato e de direito pelas atividades da empresa 

Norte Câmbio e M. D. P. N. D.. Condenação pelo pelo crime do art. 16, da Lei n. 

7.492/1986, porque a simples captação de recursos pecuniários de terceiros já 

caracteriza atividade privativa de instituição fi nanceira, restando provado nos 

autos que a empresa também concedia empréstimos, cobrando remuneração 

e juros, dos clientes, além de realizar atividades de câmbio fora dos limites 

autorizados pelo BACEN.

60. A autorização do BACEN concedida à empresa para realizar operações 

de câmbio limitava-se a U$ 200.000,00 (duzentos mil dólares), a partir do 

qual precisaria o excesso ser vendido a bancos ou operadoras credenciadas e 

registradas no SISBACEN. Prova nos autos que ele operou com valores muitos 

superiores aos quais estava autorizado, operando na prática com operações de 

dólar-cabo (Wire Transfer Request) e saídas do País de numerário em espécie por 

meio de pessoas conhecidas como ‘mulas’, sem comunicação ao BACEN.
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61. Consumação do crime previsto no art. 22, caput, e também no parágrafo 

único, da Lei n. 7.492/1986. Apelantes que, além de realizar operações de câmbio 

não autorizadas para remeter valores ao Exterior sem declará-los à Receita ou ao 

BACEN também promoveram a saída de moeda para o Exterior através das ‘mulas’, 

que transportavam dinheiro oculto em meias e malas, sem declará-los à repartição 

federal competente, perfazendo duas condutas típicas de forma independente (a 

prevista no caput e a constante do parágrafo único). Inaplicabilidade do princípio 

da consunção.

62. Prova da existência não de um crime plurissubjetivo, em que há mais 

de duas pessoas que se reúnem para a prática de crimes, mas uma verdadeira 

quadrilha ou bando, nos termos do art. 288, do CP, na qual os Apelantes, em 

reunião estável e permanente, reuniram-se em sociedade para determinado 

fi m, havendo uma vinculação sólida, quanto à estrutura, e durável, quanto ao 

tempo (que não signifi ca perpetuidade), tendo em vista que todos os Apelantes 

tornaram-se sócios ou trabalharam, em momentos diversos, na empresa Norte 

Câmbio no período de 1991 a 2003.

63. Pena-base de J. M. D. reduzida em 01 (um) ano, em face da consideração 

de seus antecedentes como favoráveis e da retirada do aumento referente à 

organização criminosa como crime antecedente para a penalização da lavagem 

de dinheiro, fi cando em 02 (dois) anos de reclusão pelo delito do art. 16 da Lei 

n. 7.492/1986; 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime do art. 22, 

caput e parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986; 09 (nove) anos de reclusão pelo 

delito do art. 1º, VI, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 e 02 (dois) anos de reclusão de 

reclusão pelo delito do art. 288 do CP e 710 (setecentos e dez) dias-multa, cada 

um deles no valor de 07 (sete) salários mínimos.

64. A pena de M. D. P. N. D., que teve seus antecedentes como favoráveis foi 

reduzida em apenas 06 (seis) meses devido à retirada do aumento referente à 

organização criminosa como crime antecedente para a penalização da lavagem 

de dinheiro, sendo tornada definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de 

reclusão pelo delito do art. 16 da Lei n. 7.492/1986; 05 (cinco) anos de reclusão 

pelo crime do art. 22, caput e parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986; 06 (seis) anos 

e 09 (nove) meses de reclusão pelo delito do art. 1º, VI, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 

e 01 (um) ano e 06 (seis) meses pelo delito do art. 288 do CP, a ser cumprida em 

regime inicialmente fechado (art. 33, § 2º, a, do CP), e pena de multa arbitrada em 

420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada um deles no valor de 03 (três) salários 

mínimos.

65. L. C. M. H. Prova material e testemunhal que atesta que o Apelante viajava 

constantemente para o Exterior para servir de ‘mula’ para a Norte Câmbio, tendo 

sido fl agrado uma vez, confi rmando ele próprio que o dinheiro pertencia a outra 

pessoa e as reservas das passagens e o pagamento destas foram realizadas pela 

Norte Câmbio, especialmente quando havia o voo direto Recife-Bruxelas, de onde 

o dinheiro era remetido para a Alemanha.
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66. Condenação defi nitiva de L. C. M. H. em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (art. 33, 

§ 2º, b, do CP), divididos em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo 

crime do art. 22, parágrafo único, parte inicial, da Lei n. 7.492/1986 e 01 (um) ano 

de reclusão pelo delito do art. 288 do CP e pena de multa fi xada em 150 (cento 

e cinquenta) dias-multa, cada um deles no valor de 1/15 (um quinze avos) do 

salário mínimo.

67. Rejeição do pedido de majoração das penas dos Réus condenados 

formulado pelo Ministério Público Federal, porque, quando da análise das 

Apelações dos Réus, foi constatado que as penas-bases foram fi xadas em patamar 

superior ao mínimo legal, em face da presença de diversas circunstâncias 

desfavoráveis entre as 08 (oito) previstas no art. 59, do CP, com relação a cada 

um dos Réus, e que a causa de aumento de pena aplicável à espécie o foi em seu 

patamar máximo de 2/3 (dois terços) pela pratica delitiva em grande período de 

tempo (1991 a 2003), ao passo que a causa de diminuição de pena incidiu no 

percentual mínimo legal (1/3 – um terço).

68. Declaração da extinção da punibilidade pela consumação da prescrição 

retroativa quanto a J. D., M. D. P. N. D. e M. E. C. M., com relação aos delitos previstos 

no art. 16 da Lei n. 7.492/1986 e art. 288 do CP, para os quais foram aplicadas 

penas iguais ou inferiores a 02 (dois) anos de reclusão, portanto, apenas estes dois 

delitos se encontram prescritos, pois entre a data do recebimento da denúncia 

(10.12.2004) e da sentença (31.10.2012) transcorreram mais de quatro anos, 

mantendo-se as condenações pelos delitos de lavagem de dinheiro e evasão de 

divisas.

69. Apelação do Ministério Público Federal improvida. Recurso de E. G. J. 

provido em parte, pela absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 1º, VI, § 4º, 

da Lei n. 9.613/1998. Recurso de M. J. N. M provido em parte, apenas para absolvê-

la do crime previsto no art. 1º, VI, 4º, da Lei n. 9.613/1998. Apelação de M. I. de O. 

V, para excluir a prática do crime do art. 288, do CP, nos termos do art. 386, VII, do 

CPP e para diminuir a fração do causa de aumento de 2/3 (dois terços) para 1/3 

(um terço), e dou provimento, em parte, à Apelação dos demais Réus apenas para 

reduzir-lhes as penas privativas de liberdade e de multas.

Opostos embargos de declaração, restaram acolhidos a fi m de que fossem 

juntadas as notas taquigráfi cas do julgamento, “momente porque o referido 

decisum se deu em três datas e não havia nos autos as notas referentes às 

discussões dos dias 17.12.2015 e 10.2.2016” (fl . 13).

Novéis aclaratórios foram apresentados, cujo julgamento encontra-se 

pendente.

Daí o presente mandamus, no qual sustentam os impetrantes que, “diante 

do julgamento do Apelo pelo Tribunal a quo e, ainda, considerando o atual 
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posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da execução provisória 

da pena, os Pacientes encontram-se na iminência de terem contra si expedidos 

mandados de prisão, por condenação que futuramente seria alterada por este 

próprio Tribunal em sede de Recurso Especial” (fl . 13).

Asseveram que os acusados foram condenados “com base em delação 

premiada sigilosa, a qual não foi submetida ao contraditório e somente foi 

acostada aos autos da ação penal após a apresentação das razões fi nais de defesa 

dos pacientes e imediatamente antes da prolatação da sentença condenatória”, 

na qual o magistrado “utilizou-se de diversos trechos do conteúdo da aludida 

delação para fundamentar a condenação dos Pacientes, como se extrai da 

simples leitura daquela peça” (fl . 13).

Consignam que a delação premiada foi colhida em outro feito, cujo “acesso 

foi negado pelo magistrado a quo, em decisão mantida pelo Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região” (fl . 14).

Argumentam que “o acesso ao conteúdo da delação premiada em comento 

somente foi disponibilizado após a apresentação das alegações finais dos 

Pacientes, e somente porque o acusado delator, por conta própria, trouxe aos 

autos os documentos e testemunhos relativos à colaboração, visto que o Juízo a 

quo negou os pleitos defensivos para disponibilizar tais elementos de prova” (fl . 

15).

Defendem que “já tramitava em ‘apenso sigiloso’, junto aos autos, todos os 

depoimentos colhidos na referida delação” (fl . 15), ao quais a defesa nunca tivera 

acesso.

Salientam que “nem mesmo a juntada extemporânea dos referidos 

depoimentos socorreu à defesa: como as alegações finais do delator foi 

apresentada intempestivamente e quase 06 (seis) meses após as alegações fi nais 

dos Pacientes, a defesa dos Pacientes só veio a ter conhecimento do referido 

conteúdo após a prolatação de sentença condenatória, a qual, pasme, faz uso 

constante daqueles dados para justifi car a condenação” (fl . 15).

Enaltecem ser evidente a ameaça de constrangimento ilegal com a 

iminência da execução provisória da pena, em feito pautado por franca violação 

da lei.

Alegam a ocorrência de cerceamento de defesa.

Pontuam que, como o “referido acordo estava sendo mantido em absoluto 

sigilo, a defesa aguardou o fi nal da instrução e, não sendo indicado pelo Parquet 
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nenhum documento, depoimento ou informação prestada pelo Sr. Edmundo 

Gurgel Jr., requereu do Juízo a quo o acesso às informações prestadas pelo 

corréu, para que fossem submetidas ao contraditório” (fl . 16).

Destacam que, não obstante o indeferimento do juiz, o próprio Ministério 

Público juntou aos autos o termo do acordo e os documentos. Contudo, o 

magistrado determinou o desentranhamento da documentação, dada a 

desnecessidade da defesa acessar o material; culminando por prolatar sentença 

condenatória calcada em provas das quais a defesa não teve acesso e não pode 

contrariar.

Invocam os brocardos do contraditório, da ampla defesa, do devido 

processo legal e o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante.

Obtemperam que “não se está questionando o caráter sigiloso do acordo de 

delação premiada, cujos termos e condições interessam ao colaborador, ao órgão 

acusatório e ao Juízo” (fl . 29).

Sublinham que, “se as declarações do delator podem ser utilizadas como 

prova contra outros réus delatados, é fundamental que eles tenham acesso 

ao seu conteúdo e possam se manifestar oportunamente” e “entender pela 

manutenção de sigilo do conteúdo da delação nestes casos eqüivaleria a admitir 

a possibilidade de condenação com base em ‘prova secreta’, isto é. divorciada das 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório” (fl . 29).

Registram que “os Pacientes apresentaram suas alegações finais em 

12.03.2010 (...), enquanto Edmundo Gurgel apenas apresentou sua defesa fi nal 

em 03.08.2010 (...), ou seja, quase 06 (seis) meses depois” (fl . 27), ou seja, a 

defesa dos pacientes não teve acesso ao teor da delação previamente.

Requerem, liminarmente, seja decretada “a impossibilidade de a eg. 3ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinar a execução 

provisória da pena dos Pacientes nos autos da ACR 10.741/PE, até o julgamento 

do presente writ” (fl. 28). No mérito, pretendem seja cassado o acórdão 

vergastado no tocante à condenação dos pacientes com fundamento em prova 

não submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Subsidiariamente, 

pugna que, “considerando a plausibilidade do futuro êxito no recurso a ser 

interposto para reforma do decisum nesta Corte Superior, seja decretada a 

impossibilidade de a eg. 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

determinar a execução provisória da pena imposta aos Pacientes no tocante à 

condenação pelos artigos 22, caput e parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986 e art. 

1º, VI, § 4º, da Lei n. 9.613/1998” (fl . 29).
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A liminar foi indeferida, consoante decisão de fl s. 676/690, e o Ministério 

Público Federal opinou pela não concessão da ordem, em parecer assim 

sumariado (fl s. 901/902):

Habeas corpus. Substitutivo de recurso especial Inadmissibilidade. Precedentes 

do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Crime contra o 

sistema fi nanceiro. Evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Quadrilha ou bando. 

Art. 22 (caput e parágrafo único), da Lei n. 7.492/1986; art. 1º, VI e VII § 1º, II § 2º, 

II e § 4º, da Lei n. 9.613/1998. Sentença condenatória confi rmada pelo Tribunal. 

Futuro mandado de prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado. Delação 

premiada. Alegação de cerceamento de defesa. Inexistência. Vício não constatado. 

Discricionariedade motivada. Reexame de prova. Incidência da Súmula 7 do STJ.

A hipótese é de não conhecimento do pedido, porquanto, data venia, o 

impetrante está utilizando o habeas corpus como sucedâneo de recurso especial.

A mais Alta Corte, no que é seguida por esse Augusto Superior Tribunal de 

Justiça, assentou, por maioria, em julgamento ocorrido em 17 de fevereiro de 

2016 - Habeas Corpus n. 126.292/SP - que o início da execução da pena, após a 

confi rmação da sentença em Segundo Grau. Não constitui ofensa ao principio 

constitucional da presunção da inocência.

Tal entendimento revela a superação do precedente fi rmado no julgamento 

do Habeas Corpus tf 84.078/MG, que condicionava a execução da pena ao trânsito 

em julgado da condenação, mas ressalvava a possibilidade de prisão preventiva. 

O Tribunal de origem considerou não haver cerceamento de defesa ou ofensa ao 

princípio do contraditório na decisão que manteve o sigilo da delação premiada, 

uma vez que foi celebrado na vigência da Lei n. 9.807/1999, que previa o sigilo do 

acordo de colaboração premiada.

Por outro lado, não há falar em cerceamento quando o depoimento pertinente 

está disponível à Defesa dos acusados. Conforme bem ressaltaram as instâncias 

ordinárias, a defesa teve pleno conhecimento da prova decorrente da colaboração 

premiada prestada.

Outrossim, a sentença condenatória pautou-se em outros meios de prova 

para assegurar a autoria delitiva, norteando-se o julgador pela discricionariedade 

motivada.

Para rever a conclusão proferida pela Corte Regional acerca da referida 

nulidade, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos 

autos, procedimento vedado na via eleita, consoante a Súmula 7/STJ. Parecer pelo 

não conhecimento da impetração e pela não concessão da ordem de ofi cio.

Registre-se, por fi m, que em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal a 

quo dele consta que o procedimento em segundo grau de jurisdição aguarda o 
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julgamento de vários embargos de declaração opostos por vários apelantes, não 

havendo, ainda, data designada para tal fi m.

É o relatório.

VOTO

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

em discussão está na assertiva de que o Juiz de primeiro grau utilizou a delação 

premiada para o fi m de condenar os pacientes, delação essa que a defesa não 

teve acesso no curso da instrução.

Por sua vez, da leitura do acórdão proferido no julgamento da apelação, 

às fl s. 501/634, impende destacar que a controvérsia foi suscitada por inúmeros 

apelantes, dentre os quais os ora pacientes, mas o que mais surpreende é o fato 

de que outras tantas nulidades foram levantadas no apelo e, no entanto, a defesa 

pinçou uma única. Talvez tencione discutir cada uma delas de modo fatiado por 

meio de procedimentos heroicos e, além disso, veicular a discussão no âmbito da 

via extraordinária.

Nesse contexto, a transcrição de parte do relatório do acórdão impugnado 

facilita a compreensão da controvérsia. Ei-la (fl s. 520/522):

Apelam ainda Jacinto Monteiro Dias e Maria Del Pilar Nogues Dias, alegando 

como preliminares as seguintes nulidades:

a) do processo, com a necessidade de chamamento do feito à ordem para 

anular os atos desde a citação editalícia, determinando-se a expedição de carta 

rogatória para a citação deles e o prosseguimento do feito, com aplicação do rito 

previsto na Lei n. 11.719/2008, salientando que eles sempre tiveram endereço 

certo, ora na Flórida/EUA, ao tempo do IPL, ora em Portugal, à época da ação 

penal;

b) da ação, nos termos do art. 564, III, do CPP, em face da decretação da 

revelia indevida e da falta de intimação da defesa para oferecimento da defesa 

preliminar, momento adequado para o requerimento de provas testemunhas e 

diligências;

c) da sentença porque respaldada em prova ilícita, salientando que eles foram 

indicados como autores do delito por Eberhard Zaizer, que foi processado em 

autos separados, aos quais eles não tiveram acesso para formular defesa, mas cujo 

depoimento fora utilizado para a condenação deles;

d) da sentença pelo uso de prova ilícita por derivação, lastreadas nas escutas 

telefônicas e buscas e apreensões anuladas;
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e) da sentença, em face da alegada intempestividade da peça apresentada nos 

termos do art. 499, do CPP;

f ) da sentença, em face da utilização para a condenação dos Relatórios RC 028/

PE/SRF e BACEN DlRET/2013-795, provas ilegais por derivação, porque teriam 

sido elaborados com base na documentação obtida com a busca e apreensão 

considerada ilegal;

g) da sentença, pela utilização de depoimento colhido sob a égide da delação 

premiada cujo conhecimento do teor foi negado à defesa.

No mérito, requerem a absolvição quanto ao crime do art. 16, da Lei n. 

7.492/1986, em face da ausência de descrição típica da conduta dos réus; da 

falta de indicação e de provas de quais atos próprios de instituição fi nanceira 

eles teriam realizado; a atipicidade da conduta, porque eles têm autorização 

do BACEN para operação de câmbio à época dos fatos, No tocante ao crime do 

art. 22, da Lei n. 7.492/1986, sustentam a inépcia da denúncia por ausência de 

indicação da norma complementar à mencionada norma penal em branco; a 

atipicidade da conduta por ausência de indicação do elemento objetivo relativo 

à operação de câmbio; a impossibilidade de imputação concomitante quanto às 

condutas do descritas no caput e no parágrafo único, aplicando-se o princípio da 

consunção e ausência de provas da descrição dos elementos que conduzem à 

conduta típica.

Referente ao art. 288, do CP, afi rmam a ausência de descrição e da participação 

dos Requerentes na conduta típica; ausência de prova da materialidade delitiva; 

ausência de distinção entre as figuras de concurso de pessoas e de crime 

plurissubjetivo.

Por fi m, pedem a redução da pena ao mínimo legal, excluindo-se as causas de 

aumento, agravantes e a continuidade delitiva - fl s. 8.237/8.333.

Como dito, foram, em princípio, seis foram as nulidades sugeridas, mas 

o tema proposto por este habeas corpus cinge-se exclusivamente à alegação de 

que o Juízo Singular utilizou-se do depoimento colhido em sede de delação 

premiada como prova da condenação.

A título de menção, a aludida delação premiada refere-se ao corréu 

Edmundo Gurgel e na sentença foi inicialmente indicada no item 76, vebis (fl . 

337):

76. Em quinto e último lugar, será feita referência em várias passagens desta 

sentença a acordo de delação premiada realizado entre o MPF e o réu Edmundo 

Gurgel Júnior, autuado sob o n. 2005.83.00.013806-8, já homologado pelo Juízo (fl . 

04 de referidos autos), seja para comprovação de materialidade delitiva, seja para 

comprovação de autoria de alguns réus.
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77. Apesar disso, não é demais referir o que já consignado na decisão exarada 

naquele feito, às fl s. 156/157, nos seguintes termos:

“Os demais corréus, entretanto, não têm direito a ter acesso a esse acordo, 

que é homologado pelo Juiz e na garantia do próprio corréu colaborador. O 

teor das informações, no momento do procedimento da ação penal, seja pelo 

depoimento do corréu colaborador como testemunha, ou pelos fatos narrados, 

que foram decorrentes do acordo de delação premiada, estes sim são objeto do 

crivo do contraditório e da ampla defesa - como já o foram, já que as informações 

foram repisadas na ação penal. Então, aquilo que foi informado no acordo é que 

interessa à sociedade”.

78. Com efeito, as declarações do corréu colaborador, isoladamente 

consideradas, não têm qualquer eficácia. Elas precisam ser corroboradas por 

outros meios de prova colhidos na fase investigativa e na instrução processual e, 

nesta última, como acima fundamentado, as informações privilegiadas, passadas 

pelo réu colaborador, foram submetidas ao contraditório, na medida em que 

exploradas nas perguntas feitas aos depoentes.

79. Não é demais realçar que os depoimentos prestados no acordo de delação 

premiada pelo corréu colaborador o foram nas datas de 24.08.2004 e 08.09.2004, 

ao passo que as primeiras oitivas da instrução processual tiveram início em 

fevereiro de 2005 (interrogatório da ré Maria Jasmin Nogues Mazier, fl s. 1.740/1.743 

do volume 6 da ACR).

80. Assim sendo, os autos de n. 2005.83.00.013806-8 permanecem arquivados 

com baixa, sem acesso aos demais corréus e vinculado a esta ação criminal. E, 

no que for pertinente, serão transcritos os trechos de depoimentos do corréu 

colaborador que interessam a este feito, justifi cando-se, ao fi nal, a redução de 

pena a que ele fará jus.

81. Não há outras preliminares a serem enfrentadas, razão pela qual passo ao 

exame do meritum causae.

Antes que se possam extrair conclusões precipitadas, diga-se que o 

MM. Juiz sentenciante expôs a partir do item 87 da sua decisão qual seria a 

base de convencimento da condenação, inclusive anotando quais as provas 

desconsideradas por decisões do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desta 

Corte e do Supremo Tribunal Federal, cabendo colacionar os tópicos específi cos 

em relação aos pacientes, senão vejamos (fl s. 338 e 340):

90. Ocorre que algumas outras provas documentais de alguns fatos narrados 

na denúncia restaram hígidas.

Do Relatório de Pesquisa e Investigação n. RC 028/PE, da Secretaria da Receita 

Federal
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91. Primeiramente, o Relatório de Pesquisa e Investigação n. RC 028/PE, da 

Secretaria da Receita Federal, datado de setembro de 2001 - fls. 543/552 do 

volume 2 da ACR - não está abrangido pelas decisões cujas nulidades foram 

declaradas nos HC, porque confeccionado antes da prolação daquelas, delas não 

guardando qualquer derivação.

92. Referido Relatório encerrou investigação da Receita Federal motivada por 

denúncia dirigida ao seu Secretário, sobre a manutenção, pelo acusado Jacinto 

Monteiro Dias, de casa de câmbio nesta cidade, por ele dirigida por intermédio de 

“laranjas” e à margem da lei.

93. Segundo o Relatório, “empresas de turismo podem ser credenciadas para 

exercerem atividade de câmbio, desde que estas não sejam suas atividades 

preponderantes”, todavia, “a julgar pelos fatos, não há outra atividade 

desenvolvida pela Norte Câmbio Turismo, senão a fi nanceira. Observamos em 

nossas diligências que, se houver alguma atividade turística...a Norte Câmbio, 

esta é feita de forma residual ou terceirizada, isto é, são outras agências de 

turismo que atuam junto à Norte Câmbio Turismo Ltda, para que esta fique 

desempenhando sua exclusiva atividade de troca de moeda”. Acrescenta que 

“Panfl etos distribuídos nas ruas do Recife, pela empresa, falam por si, conforme 

imagem inserida abaixo. Observe-se que não há qualquer menção à atividade de 

turismo” (fl . 459 do volume 2 da ACR).

94. Prosseguiu o relatório informando que, a despeito de a empresa possuir 

uma matriz e sete fi liais, “os dados apresentados na DIRPJ são inexpressivos, a 

saber”: (fl . 460 do volume 2 da ACR)

1998 1999 2000 Lucro bruto 3.048,62 22.510,30 11.562,48 Lucro real (30.779,61) 

19.580,00 (13.446,64) Imposto de renda 0,00 2.937,00 0,00

95. Ainda atestou o Relatório que um dos sócios da Norte Câmbio, formalmente 

falando, seria Maria Del Pilar Nogues Dias, com quem Jacinto Monteiro Dias 

vive maritalmente, tendo ela apresentado nos anos de 1997 a 1999 DIRPF com 

rendimentos insignifi cantes e tendo fi gurado como omissa nessa apresentação 

nos anos de 2000 e 2001, muito embora se tenha checado aumento patrimonial 

considerável de sua parte, justifi cado pela contribuinte, quando o fazia, com o 

recebimento de dólares do exterior (fl s. 461/462 do volume 2 da ACR).

96. Ainda que o foco da Receita Federal fosse identifi car eventuais ilícitos 

tributários, que não estão sendo objeto desta ação criminal, os dados acima 

trazidos à colação confi rmam ao menos em parte fatos descritos na denúncia.

97. Também alguns depoimentos colhidos demonstram que a Norte Câmbio 

tinha como atividade principal a de câmbio fora dos limites autorizados pelo 

BACEN, sendo apenas subsidiária a sua atividade de empresa de turismo, verbis: 

Depoimento de Eberhard Zaiser - Fls. 77/82 do volume 1 da ACR.

“(...); Que a partir de 1998, realizou atividades de câmbio na Alemanha através da 

empresa Zaizer Gmbh Finanzdienst Leistungsintitut; Que a empresa de exportação 
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do declarante se chama Laser Guibtt; (...) Que, a partir do ano de 1994, começou a 

realizar negócios com o Brasil na área de exportação e de informática; Que, nesta 

área, faz negócios com a Jampa Importação, que pertence ao Sr. Pedro Inácio 

Pessoa Xavier; Que os seus negócios com a empresa Jampa eram sempre feitos 

em grande quantidade; Que com a Jampa fez negócios de 1999-2001, sempre 

tratando diretamente com o Sr. Pedro Inácio Pessoa Xavier e com o Sr. Roberto 

Dantas; Que o Sr. Roberto Dantas foi colocado na empresa Jampa por Jacinto Dias, 

não sabendo por que motivos, mas que este não tinha poder de fazer compras 

em nome da empresa; (...) Que o pagamento destas importações foi feito uma 

parte pela empresa Norte-Câmbio e a outra parte era feita através de transferência 

via Banco do Brasil; Que todos os pagamentos efetuados pela empresa Norte-

Câmbio eram feitos diretamente ao declarante na Alemanha em todos os tipos de 

moedas; Que as pessoas que lhe entregavam o dinheiro do pagamento por estes 

negócios na Alemanha eram funcionários da Norte-Câmbio, tais como Emerson 

que possui olhos verdes, Arthur Tillmann, Maria Jasmin, Luiz Carlos Lins Mendes 

de Holanda; Que estes pagamentos eram efetuados também diretamente por 

Maria Del Pilar Nogues Dias e Jacinto Monteiro Dias; Que Pedro Inácio Pessoa Xavier 

também entregou ao declarante dmheiros em espécies na Alemanha para efetuar 

o pagamento destas operações; (...) O pagamento de todas estas transações 

sempre foi efetuado pela Norte-Câmbio; (...) Que o pagamento das mercadorias 

importadas pelo grupo de Licínio Dias era feito, em grande parte, pela própria 

empresa de Licínio Dias, e outra parte, pela Norte-Câmbio; Que durante o período 

em que tratou com a Norte-Câmbio, é possível que o volume de negócios que 

eram realizados através de pagamentos diretos pela aquisição de mercadorias 

importadas, em especial pagamentos de material de informática, por parte da 

Norte-Cambio superou a casa de U$$ 1.000.000,00(um milhão de dólares); (...) 

Que já remeteu mercadorias diretamente para a Jampa e que fez negócios com 

a Creative; Que a Creative Informática era a “mesma coisa” que a Jampa, pois as 

duas eram administradas por Pedro Inácio; (...) Que acredita que seus negócios 

com a Tech New e com a Jampa foram volumosos e ultrapassaram a casa de US$ 

1.000.000,00, entre computadores e, principalmente, peças de informática; (...) 

funcionários da Norte-Câmbio chegavam com as moedas estrangeiras e “travellers 

checks” em “malas” ou tais moedas eram remetidas via postal; (...) Que, com o 

passar do tempo, a empresa Norte-Câmbio contraiu uma dívida com o declarante, 

não paga, que totaliza mais de US$ 500.000,00, sem computar adiantamentos da 

empresa do declarante a fi m de capitalizar a Norte-Câmbio; Que este débito vêm 

desde 2001, quando as empresas deixaram de operar entre si; Que este débito, 

no entanto, jamais foi pago pela Norte-Câmbio, não sabendo o declarante quais 

os motivos; (...) Que, na área do câmbio, todos os negócios feitos pelo declarante 

eram feitos com Jacinto Dias, através de Jacinto Dias; (...) Que a conta de Blackstone 

Universal Corp e da Amtrade são contas pertencentes a Jacinto Dias e que o 

declarante fez depósitos na mesma; (...) Que sabe que Jacinto Dias movimentou 

muito dinheiro em Miami/EUA, através das atividades de câmbio; (...) Que, a 

exemplo do depoente, tem certeza que Eberhard Zaizer também foi usado por 
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Jacinto Dias e o seu grupo; Que Eberhard Zaizer sempre atendeu Jacinto Dias, 

socorrendo-lhe quando este precisava; Que a divida de Jacinto Dias com Eberhard 

Zaizer, seguramente, ultrapassa US$ 1.000.Ç00,00 e que também por outros; Que 

já realizou pequenos negócios de câmbio com o Sr. Manuel Eleutério Cal Munos, 

o Sr. Manolo; Que o Sr. Manolo era sócio de Jacinto Dias e tinha uma participação 

independente na empresa de Norte-Cambio; Que existia também uma conta 

Norte-Câmbio e também uma conta especifi ca da Norte-Câmbio para Manolo com 

a empresa do declarante; (...) Que Luiz Carlos Mendes de Holanda é esposo de Sônia 

e fez viagens para levar dinheiro ao declarante a mando de Jacinto Dias; Que já 

fez no passado negócios de câmbio com Edmundo Gurgel Júnior e Carlos Alberto 

Guimarães Padilha, quando trabalhavam com Jacinto Dias; (...).”

Termo de ouvida de testemunha (Via Precatória) – Pedro Inácio Pessoa Xavier 

(às fl s. 2.077/2.082, Vol. 07 da Ação Penal)

“(...)que fez o seguinte contrato com Jacinto Dias, proprietário da empresa 

“Norte Câmbio”, dando ele depoente como garantia, o imóvel do depoente 

situado nesta cidade na Av. D. Pedro II, n. 964, e Jacinto Dias emprestava a ele 

gradativamente (...) à medida que ia precisando de dinheiro, era sendo-lhe 

entregue dito dinheiro por Jacinto, e o depoente pagava a importância em dólar 

em real, e havia mês de haver acréscimo de 15 (quinze) por cento por conta 

da desvalorização da moeda; que chegou a sacar até 200 mil dólares; que ele 

depoente continuava sempre “nas mãos” de Jacinto Dias, pois o que ganhava 

de lucro em sua empresa, ele depoente acabava passando a Jacinto, em face 

dos juros elevados; (...); que o contrato acima mencionado, com Jacinto Dias, foi 

apenas um acordo verbal, não tendo ele depoente alienado juridicamente o bem, 

e o dito imóvel até já foi vendido por ele depoente; (...); que sabe que em 2001 e 

2002, Jacinto Dias tinha contas em bancos dos Estados Unidos, onde movimentou 

em seis meses, cerca de U$300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares); que 

muitas pessoas em Recife que queiram fazer transferências em paraísos fi scais, os 

faziam com ele Jacinto Dias; (...); Que a empresa “Jampa” era da irmã e da mãe dele 

depoente; que o método de operação da remessa de dinheiro feita por Jacinto 

Dias era da seguinte forma: quando haviam pessoas querendo se preservar e não 

serem descobertas abriam contas de “off  shore” em paraísos fi scais e mesmo nos 

Estados Unidos, e Jacinto enviava remessas e o colocava como remetente quem 

ele bem quisesse, como foi o caso da empresa “Jampa”, da mãe do depoente; 

que a empresa Norte Câmbio de Jacinto Dias também explorava turismo; (...); 

que Juan Andrés é irmão de Jazmin e de Maria Del Pilar, e o mesmo costumava 

levar dinheiro para os estados Unidos, era uma espécie de “mula” da empresa 

de Jacinto; (...); que o negócio dele depoente com Jacinto, em face do acordo 

celebrado e acima já esclarecido, o depoente não recebia moeda, mas sim 

mercadoria, pois o próprio Jacinto pagava as mercadorias compradas fora do 

país, e que ele depoente declarava toda a mercadoria advinda pelas compras de 

Jacinto para a empresa dele em João Pessoa, à Receita Federal, pagando todos os 

tributos; que era o depoente quem comprava mercadorias no exterior, mas era 
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Jacinto quem as pagava; que era ele próprio depoente quem fazia operações de 

câmbio, mas a efetivação do pagamento era feita por Jacinto Dias; que algumas 

operações eram feitas através do Banco Central, e outras via cabo; (...)”

Termo de depoimento de fl s. Pedro Inácio Pessoa Xavier, fl s. 1.020/1.028 do 

volume 4 da ACR

“(...) criou também a Jampa Importação e Importação; (...) Que, naquela época 

quem administrava, de fato, a Jampa era o depoente; Que, depois de conhecer 

Jacinto Dias e saber que o mesmo trabalhava com dólar, contraiu junto a este 

um empréstimo no valor de US$ 200.000,00 (duzentos mil dólares); QUE esse 

dinheiro lhe foi passado diretamente por Jacinto Dias Monteiro, dando o depoente 

em garantia a Jacinto Dias o seu imóvel situado na Av. D. Pedro II, 962, Centro, 

João Pessoa-PB, tendo o depoente assinado um Termo de Responsabilidade 

comprometendo-se a transferir este prédio; Que, posteriormente, este prédio 

foi transferido para a Sra. Maria Del Pilar Nogues Dias; Que, por este empréstimo, 

Jacinto Dias cobrou entre 0,2 a 0,3 por dia, que dava em torno de 11% ao mês; 

Que, o empréstimo dado por Jacinto Monteiro Dias, serviu na compra de material 

de informática da empresa Jampa do depoente; Que o pagamento dessa dívida se 

dava de forma diária, à medida que o depoente ia vendendo as mercadorias; Que, 

no caso, Jacinto Dias tinha crédito no exterior para pagar dentro de 30 (trinta) dias 

e que era ele quem efetuava estes pagamentos; Que a divida do depoente era 

controlada inteiramente por Jacinto Dias; (...).”

Termo de ouvida de testemunha - Rildo de Albuquerque César (às fls. 

2.063/2.065, Vol. 07 da Ação Penal)

“(...); que foi contratado por Jacinto, que era quem administrava a empresa 

na época; que quando de seu ingresso, a atividade primordial da empresa era 

compra e venda de moeda; (...).”

98. Não é demais realçar que, em acordo de delação premiada, o corréu 

colaborador Edmundo Gurgel Júnior afi rmou:

“(...) que a Norte Câmbio, assim como toda casa de câmbio em geral, funciona 

com uma parte ofi cial, onde são informadas todas as operações ao BACEN, e que 

existe também uma parte extra-ofi cial, na qual estão inseridos os clientes que 

não querem que tais operações sejam registradas no órgão ofi cial; que também 

existem casas de câmbio que deixam de comunicar, por interesse próprio, ao 

BACEN estas informações, sendo o caso da Norte Cambio; (...); que Jacinto captava 

dinheiro de clientes e comprava moedas pouco atrativas para então remetê-las, 

também em espécie, para Eberhard; (...).” - depoimento colhido em 24.08.2004, fl s. 

16/20 do feito sigiloso de n. 2005.83.00.013806-8. “(...); que o depoente poderia 

estimar que, no período em que esteve participando da administração da Norte 

Câmbio, o volume de negociações mensais que eram feitas paralelamente, sem 

o registro no BACEN, era em torno de US$500.000,00 (quinhentos mil reais) 

mensais; (...)” - Depoimento colhido em 08.09.2004, fl s. 22/29 do feito sigiloso de 

n. 2005.83.00.013806-8.
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99. Assim sendo, considero comprovado que a Norte Câmbio tinha como 

atividade principal a de câmbio fora dos limites autorizados pelo BACEN, sendo 

apenas subsidiária a sua atividade de empresa de turismo. 

Ademais, concedia empréstimos com cobrança de juros.

100. Por conseguinte, a Norte Câmbio atuava como verdadeira instituição 

fi nanceira, a despeito de não possuir autorização para tanto, infringindo os seus 

responsáveis o disposto no art. 16 da Lei n. 7.492/1986 (...)

Feitas essas colações, não me parece sensato ilustrar o entendimento do 

voto com toda a sequência de provas indicada na sentença, mas o fato é que o 

magistrado sentenciante foi muito minudente em apresentar os elementos de 

convicção no tocante a todos os eventos penais.

Sem dúvida, a partir do item 102 da sentença vários outras provas foram 

indicadas, tais como, relatórios de órgãos de fi scalização, documentos fi scais, 

bancários e outros, depoimentos de testemunhas, interrogatórios etc, tudo para 

embasar a conclusão condenatória.

Além disso, o MM. Juiz faz referência, quando em vez, a trecho da 

questionada delação, mas não como prova única ou mais importante, mas apenas 

para o fi m de erigir uma linha de conexão com os fatos delituosos imputados aos 

pacientes.

Nesse contexto, é preciso entender que, mesmo considerando eventual 

desconhecimento da delação premiada por parte da defesa, a condenação 

sobreveio de um conjunto robusto de provas e não se deveu exclusivamente ao 

depoimento prestado em sede de delação pelo corréu, que, por sinal, também foi 

ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, e não disse nada diferente daquilo 

que constou das suas declarações sigilosas.

Note-se, portanto, que a condenação dos réus está baseada em muitos 

outros elementos de prova colhidos da instrução que não só os termos da 

delação premiada, o que a alegação de nulidade dependente da existência de 

prejuízo.

Sem dúvida, as diretrizes expostas nos artigos 563 e 566 do Código de 

Processo Penal remete-nos à velha fórmula pas de nullité sans grief segundo a 

qual nenhuma nulidade será declarada sem que haja a demonstração efetiva de 

prejuízo no transcurso do processo.

A tese defensiva de que houve cerceamento pelo fato de a delação não 

ter sido conhecida na fase de instrução não se sobrepõe, por si só, à evidente 
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constatação de que muitos outros elementos de convicção existentes nos autos 

alicerçam a decisão do Juízo de primeiro grau e consubstanciam a imputação 

delitiva.

Este foi, ademais, o entendimento do Tribunal a quo, o qual acrescentou 

circunstâncias importantes do andamento da causa que não foram aludidas na 

sentença, se não vejamos (fl s. 525/526):

Desta forma não havia ilegalidade na manutenção de sigilo da delação 

premiada de Edmundo Gurgel, com relação aos Corréus.

Além disso, ressalte-se que o próprio Edmundo Gurgel, por vontade própria, 

acostou aos autos os documentos e testemunhos relativos à delação premiada, 

de forma que os Corréus tomaram conhecimento de seus depoimentos.

Há também os depoimentos de Edmundo Gurgel, prestados no Inquérito 

Policial, no qual ele foi inquirido (21.09.2004) e reinquirido (03.11.2004), ao qual 

todos os Apelantes tiveram acesso às informações, no qual ele relata toda a 

atividade da organização criminosa, afirmando, entre outras alegações, que 

reconhece as transações que fez em fevereiro/2000 a abril/2001, nas quais 

aparecem os nomes de Maria Izabel de Oliveira Veras e Manuel Eleutério Cal 

Muinhos; que Jacinto Dias era o responsável pela empresa Norte Câmbio; 

que operações de dólar-cabo eram comuns entre os doleiros, bem como 

pode apresentar provas de que Jacinto e Zaiser estão vinculados entre si - fl s. 

6.158/6.159 e 6.172, Vol. 22.

Além disso, Edmundo Gurgel foi ouvido em juízo como testemunha, com 

todos os deveres inerentes a essa qualidade, tendo os outros Apelantes tido 

acesso ao seu depoimento prestado em Juízo neste processo, e o fato de ser 

beneficiado por delação premiada em outro processo não torna suspeito e 

inválido o seu depoimento.

Ao contrário, para ser benefi ciado pela delação teve justamente que dizer a 

verdade sobre o que sabia, descortinando os fatos que terceiros queiram omitir. 

Assim, vislumbro válidas as suas assertivas e com relevante valor probatório na 

instrução, mas ressalto não ser a única prova levantada nos autos.

Por fim, ressalte-se que a sentença não se fundamentou apenas em seu 

depoimento, mas sim nas demais provas que corroboraram as informações 

privilegiadas fornecidas por ele, todas estas submetidas ao crivo do contraditório, 

não havendo nulidade da sentença neste ponto.

Nem se pode argumentar que não se deu vista aos outros Réus acerca das 

alegações fi nais de Edmundo Gurgel. Além de não haver previsão legal de acerca 

da concessão de vista aos Corréus de cada alegação fi nal apresentada, poderiam 

os Apelantes ter diligenciado pela vista dos autos antes da prolação da sentença, 

de forma a tomar conhecimento das alegações dos Corréus, não tendo havido 

nulidade por cerceamento de defesa.
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A jurisprudência do STF e do STJ vem destacando o valor probatório das 

delações premiadas, desde que não seja o único elemento de prova dos autos 

(STF, HC n. 75.226; STJ, HC n. 11.240 e 17.276). No presente caso além de o 

depoimento de Edmundo não ter sido tomado como delação premiada e sim 

como testemunho, ainda que assim não o fosse, há nos autos outros elementos 

de prova que aliados ao depoimento do mesmo são suficientes a formar o 

convencimento dessa magistrada.

Consoante se depreende, o julgamento não só afi rma que há outras provas 

para a condenação, como assim se conclui com a mera verifi cação da sentença, 

que tem expresso arrimo em material fático-probatório diverso da delação 

premiada, motivo pelo qual a alegação da defesa não tem condições de elidir 

nesta via de índole mandamental e restrita a conclusão condenatória.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte é absolutamente tranquilo, 

conforme informam os precedentes:

Criminal. HC. Roubo qualificado. Nulidade. Invasão de domicílio. Não-

configuração. Ingresso consentido. Provas ilícitas. Condenação embasada 

em outras provas. Nulidade não-verificada. Inexistência de prejuízo. Recurso 

desprovido.

Comprovado, no auto de prisão em fl agrante, que o ingresso dos policiais na 

residência do paciente foi permitido por sua esposa, moradora do imóvel, não há 

como se acolher alegação de invasão de domicílio. Precedente do STJ.

É imprópria a alegação de nulidade em razão de julgamento com base em 

provas ilícitas – obtidas com a alegada invasão de domicílio - se o decisum foi 

suficientemente fundamentado quanto à caracterização da materialidade e 

autoria do delito, sobressaindo a convicção do magistrado embasada em outros 

elementos probatórios.

Não se declara nulidade de ato se dele não resultar prejuízo objetivamente 

comprovado para a defesa.

Recurso desprovido. (RHC 12.674/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 11.06.2002, DJ 05.08.2002, p. 357)

Processual Penal e Penal. Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária e 

relações de consumo. Alegação de nulidade do processo. Diligência não atendida 

oportunamente. Inocorrência de prejudicialidade. Convencimento satisfeito em 

outros dados. Substituição da privativa de liberdade. Inviabilidade das discussões 

em habeas corpus.

Os argumentos defensivos chamam a atenção para um aspecto probatório 

dentre os vários constantes do processo. Sendo assim, o convencimento do 

Juiz Singular, detendo-se nos dados colhidos por meio de meios outros que 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

910

não o aduzido na impetração, afasta qualquer incerteza quanto ao provimento 

condenatório, o que exigiria, de qualquer modo, o inviável exame aprofundado 

da prova.

No mesmo encalço, a insurgência em torno do indeferimento da substituição 

da pena privativa de liberdade reclama a investigação fático-probatória, como já 

tem entendido este Tribunal. A circunstância de envolver parâmetros objetivos 

e subjetivos do crime compromete a intromissão superfi cial decorrente desta 

análise, além do que, retira do juiz dos fatos a condição melhor de censurabilidade 

do intento criminoso.

Ordem denegada. (HC 20.338/SP, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 15.05.2003, DJ 09.06.2003, p. 280)

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Descabimento. Competência 

das Cortes Superiores. Matéria de direito estrito. Modifi cação de entendimento 

deste Tribunal, em consonância com a Suprema Corte. Pacientes condenados 

pelo crime de quadrilha. Tese de incompetência da Justiça Federal. Supressão 

de instância. Trancamento da ação penal. Alegada nulidade da interceptação 

telefônica. Presença de outros elementos indiciários. Inépcia da denúncia. 

Inexistência. Preclusão. Ausência de ilegalidade fl agrante que, eventualmente, 

pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus não conhecido.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes pronunciamentos, aponta 

para uma retomada do curso regular do processo penal, ao inadmitir o habeas 

corpus substitutivo do recurso ordinário.

Precedentes: HC 109.956/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 

11.09.2012; HC 104.045/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06.09.2012; HC 

108.181/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06.09.2012. Decisões monocráticas 

dos ministros Luiz Fux e Dias Toff oli, respectivamente, nos autos do HC 114.550/

AC (DJe de 27.08.2012) e HC 114.924/RJ (DJe de 27.08.2012).

2. Sem embargo, mostra-se precisa a ponderação lançada pelo Ministro Marco 

Aurélio, no sentido de que, “no tocante a habeas já formalizado sob a óptica da 

substituição do recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, 

ante a possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício.”

3. Firmado pelas instâncias ordinárias, tanto no acórdão de habeas corpus 

impugnado quanto em superveniente sentença condenatória, que os Pacientes 

integram quadrilha voltada para a prática reiterada de crimes contra a Previdência 

Social, irrelevante a rejeição da denúncia ou absolvição sumária dos corréus, em 

relação aos crimes de estelionato contra o Instituto Nacional da Previdência Social 

- INSS, pendente de solução defi nitiva. Evidenciada, no caso, a competência da 

Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 

109, inciso IV, da Constituição Federal.

4. Eventual nulidade da interceptação telefônica não possui o condão 

de desconstituir todo elemento material indiciário que justifica a pretensão 
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punitiva da denúncia. Sobretudo quando as escutas consideradas ilícitas foram 

desconsideradas e a exordial está embasada em diversos outros elementos 

probatórios, inclusive prova documental e testemunhal.

5. Com a superveniência de sentença condenatória fi ca preclusa a alegação 

de inépcia da denúncia. Ademais, a denúncia descreve, com todos os elementos 

indispensáveis, a existência dos crimes em tese, bem como a participação dos 

Pacientes, com indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, 

possibilitando-lhe o pleno exercício do direito de defesa. Precedentes do Supremo 

Tribunal Federal e desta Corte Superior.

6. Ausência de ilegalidade fl agrante que, eventualmente, ensejasse a concessão 

da ordem de ofício.

7. Habeas corpus não conhecido. (HC 187.932/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, julgado em 24.09.2013, DJe 02.10.2013)

A meu sentir, portanto, embora se pudesse considerar verdadeira a 

existência de restrição ao acesso dos autos da delação premiada pelos réus 

supostamente delatados, o intento de anular a sentença condenatória é muito 

mais audacioso, porquanto envolveria a desconsideração de todos os outros 

elementos de convicção colhidos pela instrução de forma plena e em respeito ao 

contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: O cerne da questão se refere ao fato 

de o Juiz de primeira instância, por ocasião da sentença, ter considerado termo 

de delação premiada sigilosa não submetida ao contraditório e que somente 

foi acostada aos autos da ação penal após a apresentação das razões fi nais da 

defesa dos pacientes e imediatamente antes da sentença condenatória. Foi 

esclarecido na impetração que trechos da delação foram expressamente referidos 

na sentença e que esta foi colhida em outro feito cujo acesso não foi oferecido 

aos pacientes. Dizem ainda que só tiveram acesso aos termos da delação porque 

juntados aos autos pelo colaborador por ocasião de suas intempestivas alegações 

fi nais e que eles já se encontravam nos autos de forma sigilosa, sendo que tal 

acesso se deu apenas após a prolação da sentença. Aduzem que requereram 

expressamente o acesso aos termos da delação, acesso este negado pelo Juízo 

do feito e que o Ministério Público juntou aos autos o termo de colaboração 
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e documentos, que foram desentranhados dos autos por determinação do Juiz 

responsável.

Ao final, alegam cerceamento de defesa em face do uso de prova 

não submetida ao contraditório com a consequente nulidade da sentença 

condenatória, já confi rmada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

A eminente Relatora denegou a ordem por entender que não se 

demonstrou o prejuízo dos réus, considerando que não foi a delação a única 

prova utilizada por ocasião da sentença, tendo o Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região, inclusive, afi rmado que o Juízo singular se baseou em outros elementos 

robustos de prova, expressamente referidos na sentença, não havendo como elidir 

a decisão do Juiz de primeiro grau com a mera alegação de nulidade.

Penso, porém, de forma contrária.

Parece-me inconteste que os fatos se deram como descritos na impetração 

e, sendo assim, parece-me também presente o cerceamento de defesa.

Não podemos nos esquecer de que a prova não é para ser utilizada apenas 

pela parte que a produz, no caso a parte autora, mas também pela parte contra 

quem ela, em tese, destina-se. A prova tem como destinatário fi nal, na verdade, 

o juiz, e não só aquele que proferirá a sentença, como também aquele que 

eventualmente examinará recursos.

A existência de uma colaboração premiada de conhecimento apenas da 

parte acusadora, do colaborador e do próprio juiz me parece uma quebra da 

igualdade entre as partes.

O fato, ainda, de o delator ter sido ouvido em juízo, entendo, data venia, 

caracterizar um prejuízo maior para a defesa, considerando que é evidente 

que estar ciente dos termos da colaboração poderia conduzir suas perguntas 

de forma diferente. Não sabendo da existência, ou pelo menos do conteúdo 

da colaboração, não tenho dúvidas de que a atuação da defesa ao ouvir o 

colaborador em juízo, restou prejudicada, ainda mais considerando que o órgão 

acusador, ciente da colaboração, detinha informações sonegadas à defesa.

Dizer simplesmente que não houve prejuízo ou que existiam outras provas 

que fundaram a acusação não me parece sufi ciente para afastar a alegação de 

cerceio de defesa, considerando que não se tem como adivinhar ou imaginar os 

efeitos no processo caso o contraditório tivesse ocorrido no momento próprio.

 Não só poderia a parte acusada extrair da prova elementos que lhe 

favorecessem como acredito que o próprio do Juiz do feito poderia ter uma 
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outra impressão do quadro fático caso tivesse, ao examinar a prova para elaborar 

a sentença, conhecimento das razões do acusado.

Na verdade, também não se sabe, se ciente dos termos da colaboração, 

como se comportaria a defesa. Poderia ela, por exemplo, optar por um outro 

caminho, não só na produção de provas como também na própria admissão, ou 

não, dos fatos que lhe eram imputados.

Não se sabe, portanto, quais os efeitos concretos do contraditório no 

momento oportuno, daí o por quê, ao meu ver, não poder simplesmente se afastar 

a nulidade evidente com a alegação de que não houve prejuízo demonstrado.

Como diz Tucci, citando Joaquim Canuto Mendes de Almeida: a verdade 

perquirida pela justiça pública não pode e não deve valer em juízo sem que haja 

oportunidade de defesa ao indiciado. É preciso que seja o julgamento precedido dos 

atos inequívocos de comunicação ao réu: de que vai ser acusado; dos termos precisos 

dessa acusação; e de seus fundamentos de fato (provas) e de direito. Necessário 

também é que essa comunicação seja feita a tempo de possibilitar a contrariedade; 

nisto está o prazo para conhecimento exato dos fundamentos probatórios e legais da 

imputação e para a oposição da contrariedade a seus fundamentos de fato (provas) e 

de direito.

E continua Tucci: impõe-se, destarte, a contrariedade, calcada na 

tradicionalizada parêmia audiatur et altera pars, em toda instrução criminal, seja ela 

pré-processual, seja realizada em juízo, a fi m de que o órgão jurisdicional competente, 

devidamente formado o seu convencimento, possa pronunciar-se o mais corretamente 

possível e com justiça.

E conclui dizendo que: como, ainda que em parte, explica Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho, a assecuração de ampla defesa pela Constituição Federal, “signifi ca 

que o legislador está obrigado, ao regular o processo criminal, a respeitar três 

pontos: velar para que todo acusado tenha o seu defensor, zelar para que tenha 

ele pleno conhecimento da acusação e das provas que a alicerçam; e possam ser 

livremente debatidas essas provas ao mesmo tempo em que se ofereçam outras (o 

contraditório propriamente). O primeiro ponto obriga o Estado a oferecer ao acusado, 

que não tenha recursos, advogado gratuito e a não permitir que se pratique ato 

processual sem a assistência de defensor. O segundo proscreve os processos secretos que 

ensejam o arbítrio [...]. O último propicia a crítica dos depoimentos e documentos, 

bem como dos eventuais exames periciais que apoiam a acusação. Igualmente 

confere à defesa recursos paralelos ao da acusação para o oferecimento de provas 

que infi rmem o alegado contra o réu”. (in Direitos e Garantias Individuais no 

Processo Penal Brasileiro, 4ª Edição, RT, fl s. 167/169)
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Pedindo vênia a quem pensa de forma diferente, não me parece válida a 

sentença que considera, mesmo que ao lado de outras provas, prova que não foi 

submetida ao contraditório, que não pode ser criticada, contestada, respondida e 

contraditada pela defesa.

Assim, concedo a ordem para anular o feito desde a juntada aos autos da 

prova aqui debatida, de modo que seja dada oportunidade à defesa para sobre ela 

se manifestar.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 378.374-MG (2016/0296595-7)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Paciente: Wesley Moura Lages (Preso)

EMENTA

Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Descabimento. 

Processo Penal. Porte ilegal de arma de fogo. Tráfico de drogas. 

Extração de foto do aparelho celular. Ausência de autorização judicial 

para o acesso aos dados. Direitos fundamentais à intimidade e à 

privacidade. Nulidade da prova. Depoimento de testemunha. Prisão 

em fl agrante. Fontes independentes. Condenação fundada em provas 

autônomas. Flagrante ilegalidade não evidenciada. Writ não conhecido.

1. Conforme entendimento recentemente adotado no STJ, é 

ilícito, como regra, o acesso a dados mantidos em aparelho celular 

diretamente por autoridades policiais, sem prévia autorização judicial.

2. Hipótese em que não restou demonstrada nenhuma razão 

que justifi casse, em caráter excepcional, o imediato acesso aos dados 

contidos no aparelho, restando desproporcionalmente restringidos 
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os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade da titular do 

dispositivo (CF, art. 5º, X). Reconhecida a nulidade do acesso aos 

dados do celular, deve ser desconsiderada, como prova, a fotografi a 

dele extraída.

3. A nulidade deve ser, em princípio, estendida às provas, 

supostamente lícitas e admissíveis, obtidas a partir daquela colhida 

de forma ilícita, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada 

(fruits of the poisonous tree), de origem norte-americana, consagrada no 

art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

4. A regra de exclusão (exclusionary rule) das provas derivadas 

das ilícitas comporta, na jurisprudência da Suprema Corte dos EUA, 

diversas exceções, tendo sido recepcionadas no ordenamento jurídico 

brasileiro, no art. 157, §§ 1º e 2º do CPP, ao menos duas delas: a) fonte 

independente e b) descoberta inevitável.

5. No caso concreto, após o acesso ilegítimo a dados contidos 

no celular da testemunha, esta prestou voluntariamente informações 

às autoridades policiais, as quais, diligenciando prontamente ao local 

indicado, prenderam o paciente em fl agrante, na posse ilegal de arma 

de fogo e de drogas.

6. A manifestação voluntária da testemunha consubstancia, na 

linha da jurisprudência pátria, fonte independente, de modo que as 

provas assim obtidas apresentam-se como autônomas, não restando 

evidenciado nexo causal com a ilicitude originária.

7. Ausência de ilegalidade fl agrante. Writ não conhecido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: 

Prosseguindo no julgamento após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti 

Cruz não conhecendo do habeas corpus, sendo acompanhado pelo Sr. Ministro 

Antonio Saldanha Palheiro, e o voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior 

concedendo a ordem, a Sexta Turma, por maioria, não conheceu do habeas 

corpus, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Vencidos os Srs. Ministros 

Sebastião Reis Júnior e Nefi  Cordeiro. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz 

e Antonio Saldanha Palheiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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Brasília (DF), 14 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 30.3.2017

RELATÓRIO

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

pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Wesley Moura 

Lages, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais.

Narra a impetração que o TJ/MG, embora tenha diminuído a pena 

aplicada em primeira instância, manteve condenação contra o paciente pela 

prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfi co de 

drogas.

 Expõe que a Polícia Militar, em patrulhamento de rotina, avistou o 

paciente em situação suspeita com a menor J L A F S. Na ocasião, o paciente 

empreendeu fuga deixando a adolescente para trás. Questionada sobre a pessoa 

que fugiu, a menor disse não saber identifi ca-lo. Ao realizar revista intima na 

adolescente, uma policial feminina encontrou fotos em seu celular nas quais 

ela segurava uma arma. Questionada sobre as fotos, informou que o artefato 

pertencia a uma gangue de tráfi co de drogas, levando os agentes militares ao 

local onde as drogas eram vendidas. No mesmo local se encontrava o paciente, 

portando a arma de fogo. O paciente tentou novamente fugir, desta vez sem 

êxito.

Defende a impetração que a condenação se baseou em meio de prova 

ilícito, qual seja, o acesso às fotos existentes no aparelho celular da menor, sem 

ordem judicial e sem que existisse justa causa para a medida.

Sustenta que o conteúdo das conversas, mensagens de texto, imagens ou 

outros conteúdos propiciados por aplicativos de telefone celular é merecedor da 

proteção constitucional estabelecida no art. 5º, inciso XII, da Constituição.

A liminar pleiteada foi negada (fl s. 584-586).

A Procuradoria Geral da República ofertou parecer pela denegação da 

ordem (fl s. 595-598).

É o relatório.
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VOTO

A Sra. Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): Inicialmente, é preciso 

ressaltar que o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo da via 

processual adequada, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações 

excepcionais. Apenas quando manifesta a ilegalidade ou em caso de evidente 

teratologia da decisão apontada como coatora, situação que deve ser verifi cável de 

plano, admite-se conhecimento da impetração para se evitar o constrangimento 

ilegal imposto ao paciente.

Dito isso, examino a presença de teratologia ou ilegalidade fl agrante.

Cuida-se, no caso concreto, de saber se foi legítimo o acesso às fotos 

armazenadas no aparelho celular da menor J L A F S, realizado por policiais 

militares sem a obtenção prévia de ordem judicial e, em caso negativo, se esse 

reconhecimento de nulidade repercute sobre a condenação do paciente.

Para facilitar a compreensão da fundamentação, portanto, num primeiro 

momento, analiso a legitimidade do acesso aos dados contidos no celular da 

adolescente; num segundo momento, perquiro acerca dos efeitos da eventual 

declaração de ilicitude desse acesso sobre a situação processual do paciente.

1. Acesso a dados privados constantes de aparelho celular sem ordem judicial 

prévia.

O presente writ ilustra a importância que os aparelhos celulares assumiram 

nos dias atuais. Recentemente, esta Sexta Turma examinou caso semelhante – 

mas não idêntico –, em que se discutiu a legitimidade do acesso por autoridades 

policiais, imediatamente após a prisão em fl agrante, a conversas de whatsapp, 

sem autorização judicial prévia.

A ementa restou assim redigida:

Penal. Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfi co de drogas. 

Nulidade da prova. Ausência de autorização judicial para a perícia no celular. 

Constrangimento ilegal evidenciado.

1. Ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, 

obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no fl agrante, sem prévia 

autorização judicial.

2. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para declarar a nulidade das 

provas obtidas no celular do paciente sem autorização judicial, cujo produto deve 

ser desentranhado dos autos.
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(RHC 51.531/RO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

19.04.2016, DJe 09.05.2016)

O julgamento foi unânime no sentido da ilegalidade da prova colhida sem 

autorização judicial. Não obstante, da leitura de alguns dos votos dos integrantes 

desta Sexta Turma resta clara a necessidade de exame individualizado das 

situações concretas.

Naquela oportunidade, o Ministro Rogerio Schietti Cruz ressaltou que 

acompanhava o Ministro Relator “sem prejuízo de refl exões mais aprofundadas 

e à luz de outros dados fáticos ou peculiaridades que apenas a realidade pode 

aportar ao direito”, considerando que “sempre haverá, no âmbito das liberdades 

públicas, possibilidade de reavaliações da interpretação jurídica dada aos fatos 

julgados, sendo nefasto o estabelecimento de conclusões a priori absolutas”.

Da minha parte, asseverei não descartar que “a depender do caso concreto, 

caso a demora na obtenção de um mandado judicial pudesse trazer prejuízos 

concretos à investigação ou especialmente à vítima do delito, mostre-se possível 

admitir a validade da prova colhida através do acesso imediato aos dados do 

aparelho celular”.

Imprescindível, pois, o exame do caso concreto para a aferição da 

legitimidade do acesso aos dados. Antes de analisa-lo, porém, para melhor 

compreensão do meu entendimento, transcrevo os fundamentos do voto que 

proferi no RHC 51.531:

Em primeiro lugar, é de se notar que Tribunal a quo tem razão ao consignar que 

o artigo 5º, XI, da Constituição, ao se referir apenas às comunicações telefônicas – 

ou seja, ao processo que envolve a transmissão e a recepção de mensagens entre 

um emissor e  um destinatário receptor por via telefônica –, exige autorização 

judicial unicamente para a captação da própria conversa no momento em que ela 

está ocorrendo. A interceptação telefônica incide sobre o que está acontecendo; a 

obtenção do registro de outros dados armazenados em aparelhos celulares está 

voltada a informações ocorridas no passado. Dessa forma, é possível concluir que 

a parte fi nal do artigo 5º, inciso XII, protege a comunicação de dados, não os dados 

em si mesmos.

Isso não signifi ca, por outro lado, que os dados armazenados em um aparelho 

de telefone celular estejam desprovidos de qualquer proteção constitucional. 

Pelo contrário. Nos tempos que correm, os chamados smartphones, dotados 

de elevada capacidade de armazenamento e amplas funcionalidades, contém 

invariavelmente uma elevada quantidade de dados pertinentes à esfera íntima de 

privacidade do seu titular.
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Os dados mantidos num aparelho celular atualmente não se restringem mais, 

como há pouco tempo atrás, a ligações telefônicas realizadas e recebidas e a 

uma agenda de contatos. Tais aparelhos multifuncionais contêm hoje, além dos 

referidos dados, fotos, vídeos, conversas escritas em tempo real ou armazenadas, 

dados bancários, contas de correio eletrônico, agendas e recados pessoais, 

histórico de sítios eletrônicos visitados, informações sobre serviços de transporte 

públicos utilizados etc. Enfi m, existe uma infi nidade de dados privados que, uma 

vez acessados, possibilitam uma verdadeira devassa na vida pessoal do titular do 

aparelho.

É inegável, portanto, que os dados constantes nestes aparelhos 

estão resguardados pela cláusula geral de resguardo da intimidade, estatuída no 

artigo 5º, X, da Constituição. A proteção dos dados armazenados em aparelhos 

celulares, portanto, é ínsita ao direito fundamental à privacidade.

Tal cláusula, diferentemente daquela estatuída no inciso XII do mesmo 

artigo 5º, não prevê expressamente a possibilidade de restrição dos direitos 

fundamentais nela abarcados. Essa circunstância não autoriza que se argumente, 

no entanto, pela ilegitimidade de qualquer restrição. Afi nal, como é cediço, “não 

há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam 

de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou 

exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda 

que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas 

restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os 

termos estabelecidos pela própria Constituição” (STF, MS n. 23.452/RJ, Rel. Min. 

Celso de Mello, Pleno, DJe 12.05.2000).

À luz do postulado da unidade da Constituição, que estabelece que todas as 

normas constitucionais possuem a mesma dignidade e hierarquia, não há como 

se justifi car a preponderância absoluta de alguns direitos, princípios ou interesses 

sobre outros (GONZÁLEZ BEILFUSS, Markus, El Principio de Proporcionalidad en 

la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Navarra, Thomson-Arazandi, 2003, p. 

94). Como expõe Canotilho, “a pretensão de validade absoluta de certos princípios 

com sacrifício de outros originaria a criação de princípios reciprocamente 

incompatíveis, com a consequente destruição da tendencial unidade axiológico-

normativa da lei fundamental” (Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7. 

ed. Coimbra, Almedina, 2003).

E, de fato, existe ao menos um relevante interesse constitucional a indicar 

a importância do acesso das autoridades de persecução penal aos dados 

armazenados em aparelhos celulares de pessoas presas em fl agrante. Trata-se 

do direito à segurança pública, estatuído no artigo 144 da Constituição, norma 

que impõe ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem 

o efetivo acesso a tal serviço (RE 559.646-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento 

em 7.6.2011, Segunda Turma, DJE de 24.6.2011). Entre tais condições objetivas se 

insere, sem dúvida, a existência de mecanismos efi cientes de investigação.
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Havendo, pois, outro preceito constitucional que se coloca, ao menos 

parcialmente, em confl ito com o direito à intimidade – no que se refere aos dados 

armazenados em aparelhos celulares –, deve ser levado a cabo um processo de 

ponderação, que tome em consideração os interesses em jogo.

Nesse processo de ponderação, não se deve atribuir primazia absoluta a um ou 

a outro princípio ou direito, mas deve haver um esforço para assegurar a aplicação 

das normas confl itantes, conquanto uma delas tenha de sofrer atenuação.

Em tais casos, a restrição deve obediência do princípio da proporcionalidade 

(MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, Curso de Direito 

Constitucional, 9. ed., São Paulo, Saraiva, 2014. pp. 293-294). É preciso, pois, que 

a restrição ao direito fundamental se apresente como adequada, necessária 

e  proporcional em sentido estrito (ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos 

Fundamentales, Trad. Ernesto Garzón Valdés, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, 2002, pp. 111-115).

O texto constitucional, ao abranger princípios e interesses conflitantes, 

reproduz as tensões existentes no seio da sociedade, cabendo ao legislador e ao 

intérprete encontrar o caminho de consenso através da aplicação do princípio da 

proporcionalidade.

Na busca da ponderação dos interesses envolvidos na presente situação, 

deve-se notar que o Supremo Tribunal Federal possui um precedente no qual se 

admitiu a legalidade da análise pelas autoridades policiais dos últimos registros 

telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos após a prisão em fl agrante. Na 

ocasião, as autoridades policiais encontram ligações realizadas entre o executor 

de um homicídio e o titular do aparelho telefônico (HC 91.867, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, Segunda Turma, julgado em 24.04.2012, DJe 19.09.2012).

Como bem observado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, o fato examinado 

naquele caso ocorreu no ano de 2004, quando os aparelhos celulares não 

detinham a capacidade funcional e de armazenamento atual, tendo sido 

verifi cadas, apenas, as ligações telefônicas recebidas pelo preso em fl agrante.

Diante da evolução tecnológica pela qual tais aparelhos passaram, 

a jurisprudência de diversos países tem voltado a se debater sobre o tema, 

reconhecendo o alto grau de violação da intimidade inerente ao acesso aos dados 

neles armazenados.

Como mencionado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, a Suprema Corte dos 

EUA reconheceu recentemente (Riley vs. California, 573 U.S._2014) a necessidade 

de obtenção de uma ordem judicial prévia para que os policiais possam, após 

a realização de uma prisão ou de uma busca e apreensão, acessar os dados 

mantidos em um aparelho celular.

O tema, porém, é ainda bastante controverso. Pouco após a prolação da 

referida decisão nos EUA, a Suprema Corte do Canadá, ao decidir R. v. Fearon 

(2014 SCC 77, [2014] S.C.R. 621), entendeu, por maioria de 4 votos a 3, pela 
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legitimidade do acesso pela polícia aos dados armazenados em aparelho celular, 

sem a necessidade de prévia ordem judicial, quando realizado tal acesso na 

sequência de uma prisão em fl agrante.

No caso concreto, dois homens – um deles armado com uma espingarda 

– roubaram uma comerciante enquanto ela transferia joias para o seu carro, 

fugindo em seguida. No mesmo dia, mais tarde, policiais encontraram o veículo 

da fuga, prenderam os suspeitos e, ao revistar um deles, encontraram um 

aparelho celular em seu bolso. Acessando imediatamente os dados constantes 

no aparelho, encontraram mensagens em que os suspeitos comunicavam que 

haviam realizado o roubo, bem como algumas fotos, inclusive da espingarda 

utilizada para a prática do crime. Um dia depois, com base em um mandado 

judicial de busca e apreensão para o exame do veículo, a espingarda, utilizada 

no  roubo e retratada na foto, foi encontrada. Meses depois, as autoridades 

policiais requereram e obtiveram judicialmente a quebra do sigilo dos dados 

telefônicos, mas não foram encontradas novas evidências.

A Suprema Corte canadense admitiu a legitimidade do acesso aos dados 

incidentalmente à prisão, ainda que sem ordem judicial, e reconheceu a validade 

das provas obtidas por este meio.

De acordo com o entendimento adotado, a prerrogativa de acesso aos 

dados do aparelho celular incidente a uma prisão é admitida excepcionalmente, 

servindo a importantes objetivos da persecução penal, pois auxilia as autoridades 

policiais na identifi cação e mitigação de riscos à segurança pública, na localização 

de armas de fogo e produtos roubados, na identificação e localização de 

cúmplices dos delitos, na localização e preservação de provas, na prevenção da 

fuga de suspeitos, na identifi cação de possíveis riscos às autoridades policiais e 

na continuidade imediata da investigação. Reconheceu-se a existência de um 

“elemento de urgência” no acesso aos aparelhos celulares, que sustentam a 

extensão do poder ínsito à prisão em fl agrante.

Por outro lado, consignou-se a necessidade de observância de quatro 

condições para a legitimidade da medida, com o objetivo de balancear os 

interesses inerentes à persecução penal e ao direito fundamental à privacidade: 

a) a prisão tem de ser lícita; b) o acesso aos dados do aparelho celular tem de ser 

verdadeiramente incidental à prisão, realizado imediatamente após o ato para 

servir efetivamente aos propósitos da persecução penal, que, nesse contexto, 

são os de proteger as autoridades policiais, o suspeito ou o público, preservar 

elementos de prova e, se a investigação puder ser impedida ou prejudicada 

signifi cativamente, descobrir novas provas; c) a natureza e a extensão da medida 

tem de ser desenhadas para esses propósitos, o que indica que, em regra, 

apenas correspondências eletrônicas, textos, fotos e chamadas recentes podem 

ser escrutinadas; d) finalmente, as autoridades policiais devem tomar notas 

detalhadas dos dados examinados e de como se deu esse exame, com a indicação 

dos aplicativos verifi cados, do propósito, da extensão e do tempo do acesso. Este 
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último requerimento de manutenção de registros da medida auxilia na posterior 

revisão judicial e permite aos policiais agir em estrito cumprimento às demais 

condições expostas.

Na Espanha, em 2013 o Tribunal Constitucional decidiu um caso com alguma 

semelhança (Pleno, Sentencia 115/2013, de 9 de maio de 2013 – BOE núm. 133, 

de 4 de junho de 2013). Autoridades policiais surpreenderam pessoas de posse 

de um  estoque de haxixe, as quais, porém, conseguiram fugir, deixando para 

trás, além da droga, alguns aparelhos celulares. Vasculhando os dados dos 

celulares abandonados, sem prévia ordem judicial, as autoridades acessaram a 

agenda telefônica e conseguiram identifi car, localizar e prender uma das pessoas 

envolvidas.

Na ocasião, o Tribunal Constitucional ressaltou que o caso era de uma 

“ingerência leve” na intimidade, pois somente a agenda telefônica foi examinada, 

de modo que, à luz do princípio da proporcionalidade, a medida deveria ser 

admitida como válida. Consignou-se que a situação seria diversa se o exame 

houvesse sido aprofundado para outras funções do aparelho, quando então 

estaria em jogo uma invasão mais substancial da privacidade, a demandar um 

parâmetro “especialmente rigoroso” de verifi cação de observância ao princípio da 

proporcionalidade. Confi ra-se trecho ilustrativo dessa preocupação:

Por otra parte conviene también reparar en que la versatilidade tecnológica 

que han alcanzado los teléfonos móviles convierte a estosterminales en 

herramientas indispensables en la vida cotidiana con múltiples funciones, 

tanto de recopilación y almacenamiento de datos como de comunicación 

con terceros (llamadas de voz, grabación de voz, mensajes de texto, acceso a 

internet y comunicación con terceros a través de internet, archivos con fotos, 

videos, etc.), susceptibles, según los diferentes supuestos a considerar en cada 

caso, de afectar no sólo al derecho al secreto de las comunicaciones (art. 

18.3 CE), sino también a los derechos al honor, a laintimidad personal y a la 

propia imagen (art. 18.1 CE), e incluso al derecho a la protección de datos 

personales (art. 18.4 CE), lo que implica que el parámetro de control a proyectar 

sobre la conducta de acceso a dicho instrumento deba ser especialmente 

riguroso, tanto desde la perspectiva de la existencia de norma legal habilitante, 

incluyendo la necesaria calidad de la ley, como desde la perspectiva de si 

la concreta actuación desarrollada al amparo de la ley se ha ejecutado 

respetando escrupulosamente el principio de proporcionalidad.

A referência à jurisprudência estrangeira tem o propósito de demonstrar 

que o tema objeto deste recurso, além de controverso, tem sido reexaminado 

judicialmente mundo afora, justamente em razão dos avanços tecnológicos 

que permitiram que os aparelhos celulares passassem a constituir verdadeiros 

depósitos da vida privada de seus proprietários.
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O tema ainda suscitará muita discussão na jurisprudência brasileira. Para o 

caso concreto, penso que a solução proposta pelos Ministros Nefi  Cordeiro e 

Rogério Schietti Cruz se afi gura como a mais adequada.

Destaco, a propósito, que a ponderação dos interesses constitucionais em jogo 

foi realizada, entre nós, essencialmente pelo legislador, que previu, em mais de 

um dispositivo, o direito à inviolabilidade dos dados armazenados em aparelhos 

celulares.

Com efeito, a Lei n. 9.472/1997, ao dispor sobre a organização dos serviços 

de telecomunicações, prescreve, em seu artigo 3º, inciso V, que o usuário de 

serviços de telecomunicações tem direito “à inviolabilidade e ao segredo de 

sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucional e legalmente 

previstas”.

Já a Lei n. 12.965/2014, que estabelece os princípios, garantias e deveres 

para o uso da Internet no Brasil, prevê, em seu artigo 7º, III, dentre os direitos 

assegurados aos usuários da rede mundial, “a inviolabilidade e sigilo de suas 

comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial”.

No caso concreto, as autoridades policiais acessaram fotos, imagens 

e conversas existentes em aplicativo de mensagens instantâneas (whatsapp) 

extraídas do aparelho celular do recorrente. Não se trata, portanto, de verifi cação 

de registros das últimas ligações realizadas/recebidas ou de nomes existentes em 

agenda telefônica, informações tipicamente encontradas nos aparelhos antigos 

– como nos mencionados casos examinados pelo Supremo Tribunal Federal (HC 

91.867) e pelo Tribunal Supremo espanhol (Sentencia 115/2013, de 9 de maio de 

2013) –, mas de acesso a dados mais profundamente vinculados à intimidade, 

somente passíveis de armazenamento nos modernos aparelhos multifuncionais.

Não descarto, de forma absoluta, que, a depender do caso concreto, caso a 

demora na obtenção de um mandado judicial pudesse trazer prejuízos concretos 

à investigação ou especialmente à vítima do delito, mostre-se possível admitir 

a validade da prova colhida através do acesso imediato aos dados do aparelho 

celular. Imagine-se, por exemplo, um caso de extorsão mediante sequestro, em 

que a polícia encontre aparelhos celulares em um cativeiro recém-abandonado: 

o acesso incontinenti aos dados ali mantidos pode ser decisivo para a libertação 

do sequestrado.

Expostos os fundamentos do meu entendimento, retorno ao exame do caso 

concreto.

Também na situação fática posta neste habeas corpus não vislumbro 

nenhuma razão que legitimasse o imediato acesso aos dados contidos no 

aparelho celular da adolescente J L A F S. Dos depoimentos que integram 

o auto de prisão em fl agrante não se depreende nenhum fundamento que 
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pudesse justifi car a urgência, em caráter excepcional, no acesso imediato das 

autoridades policiais aos dados armazenados no aparelho telefônico.

Nesse contexto, a extração dos dados do celular se afi gura como lesiva aos 

direitos fundamentais à intimidade e à privacidade da menor.

Concluo, portanto, pela ilicitude da apreensão realizada, devendo ser 

desconsiderados como elementos de prova os dados extraídos do celular, 

notadamente a fotografi a da adolescente portando a arma, com fulcro no artigo 

5º, incisos X e LVI, da Constituição.

2. Sobre a contaminação das demais provas dos autos pelo reconhecimento da 

ilicitude da prova originária.

Reconhecida a nulidade da apreensão do celular da adolescente J L A 

F S, cabe agora examinar se restaram contaminadas ou não as demais provas 

existentes nos autos, utilizadas para fundamentar a condenação do paciente.

O artigo 5º, inciso LVI, da Constituição dispõe que “são inadmissíveis, 

no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”, sem aludir expressamente à 

possibilidade ou não de utilização de provas que, conquanto em princípio lícitas, 

sejam derivadas daquelas obtidas ilicitamente.

O Supremo Tribunal Federal, entretanto, ao menos desde 1993, 

vem decidindo pela aplicação da fruit of the poisonous tree doctrine, de 

matriz estadunidense – traduzida corretamente como teoria dos frutos da 

árvore venenosa (e não envenenada, como se costuma referir). Em vários 

precedentes ressaltou-se que os demais elementos probatórios, oriundos, 

direta ou indiretamente, das informações obtidas de forma ilícita, são também 

inadmissíveis (HC 93.050, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 

em 10.06.2008, DJe 31.07.2008; RHC 90.376; HC 80.949, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, Primeira Turma, julgado em 30.10.2001, DJ 14.12.2001; HC 74.599, 

Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, julgado em 03.12.1996, DJ 07.02.1997; 

HC 72.588, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.1996, 

DJ 04.08.2000; HC 69.912 segundo, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal 

Pleno, julgado em 16.12.1993, DJ 25.03.1994).

Por outro lado, também em diversos precedentes, o Supremo Tribunal 

Federal afastou a alegação de contaminação das demais provas do processo, 

naqueles casos em que estas se mostrem autônomas em relação às consideradas 

ilícitas (por exemplo, HC 76.203, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: 

Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, julgado em 16.06.1998, DJ 17.11.2000; 
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HC 89.032, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, julgado em 09.10.2007, 

DJe 22.11.2007; HC 83.921, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, julgado em 

03.08.2004, DJ 27.08.2004)

Desde 2008, o tema está tratado na legislação infraconstitucional. O artigo 

157 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 11.690/2008, 

passou a assim dispor (destaquei):

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as 

provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais 

ou legais.

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando 

não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as 

derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os 

trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria 

capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

§ 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, 

esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o 

incidente.

O caput prevê expressamente a inadmissibilidade das provas ilícitas, 

repetindo a previsão constitucional. O § 1º estabelece a inadmissibilidade 

também das provas derivadas das ilícitas. Com isso, incorporou-se à legislação a 

(já anteriormente adotada na jurisprudência do STF) teoria dos frutos da árvore 

venenosa (fruits of the poisonous tree).

Nos EUA, a jurisprudência desenvolveu diversas nuances na aplicação 

da teoria, afastando a regra da exclusão das provas ilícitas (exclusionary rule) 

em certas hipóteses. Nem todas essas exceções à regra da exclusão foram 

introduzidas entre nós: a exceção da boa-fé (good faith), por exemplo, que leva 

em consideração a intenção do agente no momento da produção da prova, não 

recebeu guarida no nosso ordenamento jurídico.

Algumas dessas exceções, por outro lado, foram acolhidas na nossa 

legislação. De acordo com a doutrina praticamente pacífi ca, é possível extrair do 

artigo 157 ao menos duas hipóteses, recepcionadas da experiência estadunidense, 

em que serão consideradas admissíveis as provas secundárias.

A primeira hipótese é da chamada teoria da fonte independente 

(independent source). Essa exceção está consignada na parte fi nal do § 1º do 
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artigo 157, de acordo com a qual são admissíveis as provas derivadas da ilícita 

quando “puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras”.

De acordo com essa exceção, se existem duas fontes de prova, sendo uma 

delas ilícita e a outra legítima, não se contamina a prova derivada, pois outra 

prova independente sustenta a produção da prova.

O § 2º do artigo 157 procura defi nir como fonte independente “aquela que 

por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou 

instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova”.

Na verdade, a defi nição do § 2º é mais adequada a outra exceção, chamada 

de descoberta inevitável (OLIVEIRA, Eugenio Pacelli. Curso de Processo Penal. 12. 

ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 349.). Fonte independente, como visto, 

é aquela prova produzida por fonte desvinculada da ilicitude. Não se confunde 

essa hipótese com a com a da descoberta inevitável, em que a prova secundária 

é efetivamente derivada da ilícita, mas seria obtida, de modo inevitável, pelos 

meios próprios de investigação. A aplicação dessa exceção depende de dados 

concretos que possam apontar para a descoberta da prova de modo inevitável.

Feitas essas considerações, retorno ao caso concreto. Após a apreensão 

ilegal do aparelho celular, as autoridades policiais visualizaram a foto na qual 

a adolescente portava um revólver. Inquiriram-na, então, a respeito da arma, 

tendo a menor revelado que o objeto pertencia a trafi cantes e indicado o local 

em que eles possivelmente se encontravam. As autoridades policiais, então, 

prontamente seguiram à casa indicada pela adolescente e lá prenderam o 

paciente em fl agrante, na posse ilegal de arma e de drogas.

Essa versão fática está documentada em todos os depoimentos que 

integram o auto de prisão em fl agrante, seja dos policiais (fl s. 14 e 16), seja da 

própria menor (fl . 18). Os depoimentos prestados em Juízo, por sua vez, estão 

registrados em meio audiovisual, não tendo sido possível seu acesso no presente 

writ. De todo modo, não consta da impetração qualquer alegação no sentido de 

que a adolescente tenha sofrido algum tipo de coação indevida para prestar as 

informações. Em princípio, portanto, não há razão para deixar de creditar seu 

depoimento como válido e voluntário.

Tido como válido o depoimento prestado pela menor, que indicou o local 

em que poderiam ser encontrados os supostos trafi cantes, com maior razão 

haverá de ser considerada válida a prisão em fl agrante realizada posteriormente, 

em cumprimento à diligência realizada no local referido.
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Analisando a jurisprudência brasileira, verifica-se que, para casos 

semelhantes ao presente, tem sido aplicada a exceção da fonte independente.

A jurisprudência tem entendido, de fato, que, se são obtidas novas provas, 

a partir de fontes autônomas, desvinculadas da ilicitude original, a elas não se 

estende a ilicitude da prova primária.

A autonomia das provas secundárias tem sido reconhecida em diversos 

casos em que, mesmo iniciada a investigação em virtude de informação obtida 

a partir da prova ilícita, posteriormente são obtidas provas por outros meios 

legítimos. Afi rma-se, nestes casos, que a prova secundária seria autônoma ou 

independente da prova primária.

Por exemplo, ao julgar o RMS 31.767 AGR/DF, o Supremo Tribunal 

Federal, embora tenha reconhecido a nulidade das interceptações telefônicas 

que deram origem ao processo administrativo sancionador, admitiu a validade 

da conclusão punitiva nela atingida, sob o fundamento de que, para a instrução 

dos autos, foram colhidas diversas outras provas, como a juntada de cópia dos 

processos administrativos fi scais das empresas que teriam sido favorecidas com 

a conduta infracional do servidor, a juntada dos extratos bancários do acusado, 

a colheita de informações junto a diversos serviços notariais, além da inquirição 

das testemunhas e a oitiva do próprio acusado.

O julgado restou assim ementado:

Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. PAD. 

Provas ilícitas por derivação. Não ocorrência. Prescrição. Inovação recursal. Agravo 

regimental não provido. A declaração de nulidade de interceptação eletrônica não 

gera a nulidade dos elementos probatórios colhidos nos mesmos autos que possam 

ser obtidos por fonte independente, por se tratar de provas autônomas, tal como se 

dá com autos de fi scalização conduzidos pelo impetrante como auditor da Receita 

Federal. Não há que se falar em aplicação do prazo prescricional penal às infrações 

administrativas se a condenação no processo disciplinar não se deu em razão 

da prática de atos confi guradores de conduta criminosa. No caso, a correlação 

entre as condutas apuradas pela comissão e as infrações penais “prevaricação” e 

“advocacia administrativa” são feitas apenas pelo próprio impetrante, não tendo 

constado das conclusões da comissão processante. Inexiste omissão na decisão 

agravada em que se apreciam as alegações devolvidas no recurso ordinário sem 

se avançar na análise de matérias que importam em inovação recursal. Agravo 

não provido.

(RMS 31.767 AgR, Rel. Min. Dias Toff oli, Segunda Turma, julgado em 22.09.2015, 

DJe 20.10.2015; sem destaques no original)
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Já ao decidir o HC 75.497, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

ilegalidade da interceptação telefônica que levou à prisão em fl agrante dos 

pacientes por tráfi co de drogas. Não obstante, entendeu válidos os depoimentos 

das testemunhas e dos réus prestados em Juízo, considerando-os como “prova 

autônoma” (Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 14.10.1997, 

DJ 09.05.2003).

Esta Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, de sua parte, 

no julgamento do RHC 40624, reconheceu a ilegalidade de interceptação 

telefônica, mas admitiu a utilização das informações fortuitas colhidas sobre a 

prática de outros delitos como notitia criminis, considerando válidas as provas 

colhidas posteriormente, a partir de meios legítimos de investigação (RHC 

40.624/SP, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado 

em 12.02.2015, DJe 27.02.2015).

Também no julgamento do REsp 1.497.041/PR, embora tenha sido 

reconhecida a ilegalidade da interceptação telefônica realizada no início da 

investigação penal, entendeu-se legítima a condenação baseada em outras 

provas, consideradas autônomas (REsp 1.497.041/PR, Rel. Ministro Rogerio 

Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.11.2015, DJe 09.12.2015).

Muito recentemente, esta Sexta Turma decidiu que a manifestação 

espontânea e voluntária do paciente consubstancia fonte independente, de modo 

que as provas assim obtidas apresentam-se como autônomas, não restando 

evidenciado nexo causal com a prova ilícita originária. Confi ra-se a ementa do 

julgado:

Habeas corpus. Processo Penal. Pedido de trancamento do inquérito 

policial. Investigação com base em prova derivada de interceptação telefônica 

tida por ilícita. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Art. 157, § 1º do CPP. 

Fonte independente. Acusação lastreada em provas autônomas. Embargos 

declaratórios. Caráter manifestamente protelatório. Abuso do direito de recorrer. 

Possibilidade de imediato cumprimento da decisão do Tribunal Regional Federal. 

Acesso a notas taquigráfi cas de julgamento. Ausência de direito líquido e certo. 

Ordem denegada.

1. Tendo sido anulada, pelo Supremo Tribunal Federal, a interceptação 

telefônica, tal nulidade deve ser estendida às provas, supostamente lícitas e 

admissíveis, obtidas a partir da prova colhida de forma ilícita, por força da teoria 

dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), de origem norte-

americana, consagrada no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

2. A regra de exclusão (exclusionary rule) das provas derivadas das ilícitas 

comporta, na jurisprudência da Suprema Corte dos EUA, diversas exceções, tendo 
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sido recepcionadas no ordenamento jurídico brasileiro, no art. 157, §§ 1º e 2º do 

CPP, ao menos duas delas: a) fonte independente e b) descoberta inevitável.

3. No caso concreto, em inquérito policial instaurado quase cinco anos após 

a realização da interceptação telefônica que veio a ser anulada pela ausência 

de diligências preliminares confirmatórias de denúncia anônima, o paciente 

peticionou nos autos, prestando informações e sugerindo diligências que vieram 

a ser realizadas pela autoridade policial.

4. A manifestação espontânea e voluntária do paciente consubstancia, na linha 

da jurisprudência pátria, fonte independente, de modo que as provas assim obtidas 

apresentam-se como autônomas, não restando evidenciado nexo causal com as 

interceptações telefônicas anuladas.

5. A interposição de sucessivos recursos com fi nalidade meramente protelatória 

autoriza o imediato cumprimento da decisão, consoante jurisprudência fi rmada 

pelo STJ e pelo STF.

6. É legítimo que também os Tribunais Regionais Federais possam impedir 

a protelação infi nita dos processos de sua competência, estabelecendo termo 

fi nal para as suas decisões e ensejando a preclusão. A reiteração de embargos 

de declaração protelatórios torna o recurso manifestamente incabível, não 

merecendo sequer conhecimento.

7. As manifestações orais em julgamentos colegiados podem ser revisadas e 

mesmo canceladas, sem que isso implique nulidade do julgado. Assim sendo, não 

há que se falar em direito líquido e certo de acesso a tais registros.

8. Ordem denegada.

(HC 338.756/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 06.10.2016, DJe 30.11.2016; sem destaques no original)

Desses precedentes se depreende que a noção de autonomia criada pela 

nossa jurisprudência compreende provas obtidas de modo independente, no 

curso da investigação, com pleno respeito às garantias legais, ainda que a 

apuração tenha se iniciado com base em prova ilícita. Somente aquelas provas 

indissociáveis da ilicitude inicial é que são dela necessariamente dependentes, 

sendo imperioso examinar, caso a caso, se as demais provas colhidas foram ou 

poderiam ter sido obtidas através de meio independente de prova.

Nesse contexto, elementos probatórios como depoimentos de testemunhas, 

afi guram-se como autônomas da apreensão considerada nula, pois obtidas a 

partir de fonte independente – no caso, o adolescente J L A F S.

A manifestação voluntária da testemunha fez com que deixasse de estar 

evidenciado o nexo causal com o indevido acesso aos dados de seu telefone 

celular, apresentando-se como prova juridicamente independente. Com ainda 
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maior razão, as provas colhidas a partir da sua manifestação – notadamente 

a prisão em flagrante – não estão contaminadas pela ilegalidade inicial 

mencionada.

Da sentença condenatória e do acórdão confi rmatório se verifi ca que 

foram utilizadas para fundamentar a responsabilidade penal do paciente os 

depoimentos prestados em Juízo e as provas colhidas por ocasião da prisão em 

fl agrante. A fotografi a da adolescente portando o revólver, único elemento de 

prova viciado por ilegalidade, é de relevância praticamente nula para a solução 

do caso.

Neste caso, havendo outros elementos de prova sufi cientes para legitimar 

um juízo de reprovação, subsiste a condenação. No mesmo sentido, confi ra-se o 

seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prova ilícita: escuta telefônica. 

Corrupção ativa. Falta de fundamentação na dosagem da pena: improcedência.

1. A prova ilícita, caracterizada pela escuta telefônica, não sendo a única produzida 

no procedimento investigatório, não enseja desprezarem-se as demais que, por ela 

não contaminadas e dela não decorrentes, formam o conjunto probatório da autoria 

e materialidade do delito.

2. Não se compatibiliza com o rito especial e sumário do habeas corpus o 

reexame aprofundado da prova da autoria do delito.

3. Sem que possa colher-se dos elementos do processo a resultante 

consequência de que toda a prova tenha provindo da escuta telefônica, não há 

falar-se em nulidade do procedimento penal.

4. Não enseja nulidade processual a sentença que, apesar de falha quanto 

à fundamentação na dosimetria da pena, permitiu fosse corrigida em sede de 

apelação. (HC 75.497, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 

14.10.1997, DJ 09.05.2003; sem destaques no original)

Diante do exposto, dada a ausência de ilegalidade fl agrante, não conheço do 

presente habeas corpus.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Nefi Cordeiro: A eminente Relatora, Ministra Maria 

Th ereza de Assis Moura, apresentou voto pelo não conhecimento do habeas corpus.
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Pedi vista para melhor exame dos autos, notadamente em relação à 

contaminação das demais provas dos autos pelo reconhecimento da ilicitude da 

prova originária.

A eminente Ministra Relatora reconheceu a ilicitude no acesso aos dados 

contidos no aparelho celular da adolescente, concluindo, no entanto, pelo não 

conhecimento do habeas corpus por entender que a manifestação voluntária 

da testemunha fez com que deixasse de estar evidenciado o nexo causal da 

apreensão considerada nula com as demais provas colhidas a partir de sua 

manifestação, apresentando-se como prova juridicamente independente.

Em análise aos autos, verifi ca-se que o juízo a quo, ao proferir decisão 

condenatória, assim se manifestou acerca da preliminar de nulidade argüida pela 

defesa (fl s. 419/420, com destaques):

Não vislumbro, in casu, a ocorrência de qualquer irregularidade na operação 

que culminou na prisão dos acusados e na apreensão dos entorpecentes e da 

arma de fogo.

Isto porque, tenho o entendimento de que, não obstante a privacidade, 

intimidade e o sigilo das comunicações telefônicas encontrem-se 

constitucionalmente assegurados (art. 5o, X e XII, da CF/1988), o acesso aos dados 

constantes em aparelho celular legitimamente apreendido pela autoridade policial 

não caracteriza hipótese de intercepção telefônica, não ensejando) portanto, 

afronta à garantia da inviolabilidade das comunicações.

Ademais, a própria menor levou os policiais ao local dos fatos, o que ensejou a 

prisão em fl agrante delito. Este também é o entendimento adotado pelos Tribunais 

Superiores:

[...]

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

O Tribunal de origem, por sua vez, ao julgar o recuso de apelação, afastou 

a alegação de nulidade das provas obtidas por meios ilícitos com a seguinte 

fundamentação (fl s. 559/561, com destaques):

Preliminarmente, pugna a defesa do segundo apelante pela declaração de 

nulidade do feito, face à ilicitude na produção das provas. Para tanto, aduz que 

os policiais militares, ao abordarem a menor J.L.A.F.S., efetuaram buscas pessoais, 

sendo que nada de ilícito fora encontrado; porém, mesmo assim, os milicianos 

“passaram a vasculhar” o telefone celular da adolescente. E após encontrarem 

uma foto da menor portando uma arma de fogo, os policiais foram levados pela 

inimputável ao local dos fatos.
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Diante disso, aduz a defesa que a conduta dos milicianos, que mesmo sem 

encontrar qualquer objeto ilícito em poder da menor resolveram “vasculhar” 

seu aparelho celular, “afronta nitidamente o princípio da inviolabilidade da 

intimidade, assegurado constitucionalmente (artigo 5º, X, da CRFB)”, f. 349.

Sustenta, ainda, que “todas as provas produzidas contra o apelante derivam 

diretamente da indevida intromissão na intimidade da envolvida J., sendo, dessa 

forma, ilícitas por derivação”, f. 350.

Todavia, tenho que não assiste razão à defesa.

Inicialmente, verifica-se que os policiais militares, durante patrulhamento, 

avistaram um casal em atitude suspeita, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. 

Nesse momento, o rapaz empreendeu fuga, sendo que apenas a inimputável 

J.L.A.F.S. foi submetida a busca pessoal. E, nessa oportunidade, os milicianos 

tiveram acesso aos dados constantes do aparelho celular portado pela jovem, 

ocasião na qual visualizaram fotos comprometedoras da menor, portando arma 

de fogo. Diante disso, a inimputável informou aos policiais que tal arma pertencia 

a uma gangue e ainda se prontifi cou a levar os milicianos até a residência utilizada 

pelos trafi cantes.

Ao contrário do sustentado pela defesa, não vislumbro qualquer irregularidade 

na atuação dos militares que, durante atividade de policiamento ostensivo, 

realizaram a abordagem da menor e procederam às buscas pessoais. Nesse ponto, 

mister ressaltar que a verifi cação do aparelho portado pela jovem não caracteriza 

interceptação telefônica, motivo pelo qual é prescindível a prévia autorização judicial.

Corroborando esse entendimento:

[...]

Na verdade, a atuação da Polícia Militar se deu em estrita conformidade 

aos preceitos constitucionais. Trata-se, na verdade, de atividade de cunho 

eminentemente ostensivo, de combate ao tráfi co de substâncias entorpecentes, não 

havendo falar, assim, em nulidade do feito.

Além disso, cabe ressaltar que eventual irregularidade no Auto de Prisão em 

Flagrante não possui o condão de macular o processo judicial. As provas obtidas 

durante a fase inquisitorial servem, primordialmente, para formar a opinio delicti 

do representante ministerial. Assim, possível vício não é capaz de contaminar os 

demais elementos probatórios, produzidos na fase do contraditório.

Nesses termos, rejeito a preliminar.

Acerca do tema, a Constituição Federal prevê como garantias ao 

cidadão a inviolabilidade da intimidade, do sigilo de correspondência, dados e 

comunicações telefônicas - salvo ordem judicial:

Art. 5º.

[...]
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X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 

sua violação;

[...]

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráfi cas, 

de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 

judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fi ns de investigação 

criminal ou instrução processual penal;

Na espécie, ao ser realizada a revista íntima na adolescente, uma policial 

encontrou fotos armazenadas em seu aparelho celular nas quais a adolescente 

portava uma arma.

Após referido acesso às fotos contidas no celular, sem prévia autorização 

judicial, teve-se devassa de dados particulares, com violação à intimidade 

da adolescente, oportunidade em que os policiais inquiriram-na, obtendo 

informações acerca da gangue de tráfi co de drogas (fl . 9), inclusive com indicação 

do local em que seriam encontrados os supostos trafi cantes.

A partir dos fatos narrados, tem-se que não há como desvincular tais 

informações, que levaram à prisão em fragrante do ora paciente, bem como 

à apreensão de entorpecentes e arma de fogo, da ilicitude da prova primária, 

até mesmo porque, como visto, a prisão e a colheita das demais provas foram 

efetuadas em cumprimento à diligência realizada no local referido pela 

adolescente, ou seja, a partir de meios ilegítimos de investigação, sem que 

fosse realizada qualquer diligência posterior de modo a caracterizar fonte 

independente.

Assim, inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que tais 

informações foram obtidas por uma fonte que, independente da apreensão 

considerada nula, teria seguido os trâmites próprios da investigação, com aptidão 

para conduzir ao fato objeto da prova, não há como falar em ausência de nexo 

causal com a ilicitude originária:

Penal e Processo Penal. Habeas corpus. 1. Impetração substitutiva do recurso 

próprio. Não cabimento. 2. Operação Castelo de Cartas. Crimes de corrupção 

passiva e fraude à licitação. Interceptação telefônica declarada nula na origem. 

Impugnação às provas ilícitas por derivação. Art. 157, § 1º, do CPP. 3. Busca e 

apreensão, prisão temporária e condução coercitiva. Medidas lastreadas nas 

interceptações telefônicas ilícitas. Ausência de fonte independente. 4. Habeas 

corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
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1. [...]

2. É direito constitucional do réu ter as provas obtidas por meios ilícitos 

expurgadas do processo a que responde, sendo igualmente inadmissíveis, nos 

termos do art. 157, § 1º, do CPP, as provas que derivam da prova ilícita, razão pela 

qual devem ter o mesmo destino. As provas derivadas apenas podem ser mantidas 

nos autos nos casos em que não fi car evidenciado o nexo de causalidade, ou seja, 

quando não se confi gurar a derivação, ou quando demonstrado que poderiam ser 

obtidas por uma fonte independente, cabendo ao Magistrado justifi car.

3. Manifesta a derivação da medida ora impugnada das interceptações telefônicas 

consideradas ilegais, não se tratando, portanto, de prova independente conforme 

afirmado pelas instâncias ordinárias, uma vez que não há menção à existência 

de provas outras ou mesmo de outra linha investigativa, que não tenha derivado 

diretamente das interceptações ilícitas. A indissociabilidade das medidas se revela 

por simples leitura do pedido de “busca e apreensão, prisão temporária e condução 

coercitiva”, o que denota, sem maior esforço intelectivo, a ilicitude da prova por 

derivação, conforme dispõe o art. 157, § 1º, do CPP.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a 

ilegalidade por derivação da diligência de “busca e apreensão, prisão temporária 

e condução coercitiva”, devendo ser desentranhado dos autos o resultado das 

referidas medidas. Determino, outrossim, ao Magistrado de origem que analise 

a ilicitude de eventuais outras provas derivadas e, por consequência, verifi que a 

validade da denúncia, diante da exclusão das provas ilícitas por derivação.

(HC 351.407/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 1º.12.2016, DJe 14.12.2016), com destaques.

Desse modo, tendo em vista que as provas derivadas foram obtidas a partir 

da prova ilícita, a elas se estende o vício da prova primária, pois contaminadas 

pela mesma ilicitude. Anulo o processo, pois, desde o acesso ilegal aos dados 

telefônicos - sem ordem judicial - com a consequente nulidade da indicação 

oral pela adolescente e prisão decorrente, assim como da sentença condenatória 

e provas derivadas outras, conforme verifi cação a ser casuisticamente realizada 

pelo magistrado de primeiro grau, para fi nal contraditório e nova solução de 

mérito ao feito.

Ante o exposto, com a vênia da ilustre Ministra Relatora, voto pela 

concessão da ordem para declarar a nulidade do acesso não judicialmente 

autorizado aos dados do celular, da consequente prisão do paciente, da sentença 

condenatória e de provas derivadas outras, a serem casuisticamente constatadas 

pelo magistrado de primeiro grau.
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VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Senhor Presidente, toda essa segunda 

etapa só ocorreu em razão ao acesso do celular, em razão da vista indevida.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Wesley Moura Lages estaria sofrendo 

coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, nos autos da Apelação n. 

1.0024.15.050569-1/001, ao manter a sua condenação pela prática dos crimes 

de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfi co de drogas, diminuiu a 

pena aplicada em primeira instância.

Consta dos autos que no momento em que a Polícia Militar, exercendo 

o seu papel de policiamento ostensivo, avistou um homem e a menor J. L. A. 

F. S., ocasião em que ele empreendeu fuga, deixando a adolescente para trás. 

Os policiais, então, abordaram a jovem, questionando sobre a identidade do 

paciente, todavia, a adolescente afi rmou não saber identifi ca-lo.

Realizada a busca pessoal na adolescente – sendo que “nada de ilícito 

foi arrecadado em seu poder” (fl . 14) –, uma policial feminina, ao manusear o 

telefone celular da jovem, encontrou fotos nas quais ela portava um revólver. 

Arguída sobre as imagens, informou “que a arma pertencia a traficantes, 

indicando o local onde possivelmente estariam” (fl . 14).

A PM, então, se deslocou para o lugar apontado avistou o paciente no 

portão da referida residência, portando em revólver calibre .38. O paciente, após 

se desfazer da arma, tentou fugir, sem êxito.

Neste writ, alega o impetrante, em suma, que a condenação está lastreada 

em prova ilícita – o acesso às fotos existentes no aparelho celular de menor 

sem ordem judicial e sem que existisse justa causa para a medida –, motivo 

pelo qual evidencia-se a ilegalidade do ato, visto que o conteúdo de telefone 

celular é merecedor da proteção constitucional estabelecida no art. 5º, XII, 

da Constituição Federal. Pede, inclusive liminarmente, “que seja reconhecida 

como prova obtida por meio ilícito a devassa procedida pela polícia militar no 

aparelho de telefone celular da menor J.L.A.F.S, com a consequente invalidação 

da prisão do paciente, da investigação procedida no inquérito policial e do 

processo judicial que culminou com a condenação do mesmo”.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

936

Indeferida a liminar e dispensadas as informações, foram os autos enviados 

ao Ministério Público Federal, que ofi ciou pelo não conhecimento do writ (fl s. 

595-598).

A relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, não conheceu do 

habeas corpus. A relatora entendeu que não há nenhuma razão “que legitimasse 

o imediato acesso aos dados contidos no aparelho celular da adolescente J. L. A. 

F. S.”, visto que “dos depoimentos que integram o auto de prisão em fl agrante 

não se depreende nenhum fundamento que pudesse justifi car a urgência, em 

caráter excepcional, no acesso imediato das autoridades policiais aos dados 

armazenados no aparelho telefônico”.

Todavia, após reconhecer a apreensão ilegal do aparelho celular, a relatora, 

– sob o argumento de que “não consta da impetração qualquer alegação no 

sentido de que a adolescente tenha sofrido algum tipo de coação indevida para 

prestar as informações” – concluiu que a indicação “do local em que poderiam 

ser encontrados os supostos trafi cantes” e o consequente fl agrante devem ser 

considerados válidos, visto que se trata de prova produzida por fonte independente.

A relatora argumenta, para fundamentar seu ponto de vista, que “esta 

Sexta Turma decidiu que a manifestação espontânea e voluntária do paciente 

consubstancia fonte independente, de modo que as provas assim obtidas 

apresentam-se como autônomas, não restando evidenciado nexo causal com a 

prova ilícita originária”.

Por fim, a relatora aduz que “a fotografia da adolescente portando o 

revólver, único elemento de prova viciado por ilegalidade, é de relevância 

praticamente nula para a solução do caso”, visto que a condenação foi estribada 

nos depoimentos prestados em Juízo e nas provas colhidas por ocasião da 

prisão em fl agrante. Portanto, “havendo outros elementos de prova sufi cientes 

para legitimar um juízo de reprovação, subsiste a condenação”, nos termos de 

precedente do Supremo Tribunal Federal.

Pedi vista do processo para melhor avaliar a questão em comento. Passo à 

análise do pedido.

Considerando que, quanto à ilegalidade do acesso ao celular da adolescente 

J.L.A.F.S., o meu entendimento converge com o da relatora, passo a analisar 

unicamente a licitude do fl agrante e da entrada na residência.

O acórdão ora impugnado afastou a alegada nulidade na produção da 

prova com base nos seguintes fundamentos:
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[...]

Ao contrário do sustentado pela defesa, não vislumbro qualquer irregularidade 

na atuação dos militares que, durante atividade de policiamento ostensivo, 

realizaram a abordagem da menor e procederam às buscas pessoais. Nesse 

ponto, mister ressaltar que a verifi cação do aparelho portado pela jovem não 

caracteriza interceptação telefônica, motivo pelo qual é prescindível a prévia 

autorização judicial.

Corroborando esse entendimento: [...]

Na verdade, a atuação da Polícia Militar se deu em estrita conformidade 

aos preceitos constitucionais. Trata-se, na verdade, de atividade de cunho 

eminentemente ostensivo, de combate ao tráfi co de substâncias entorpecentes, 

não havendo falar, assim, em nulidade do feito.

Além disso, cabe ressaltar que eventual irregularidade no Auto de Prisão em 

Flagrante não possui o condão de macular o processo judicial. As provas obtidas 

durante a fase inquisitorial servem, primordialmente, para formar a opinio delicti 

do representante ministerial. Assim, possível vício não é capaz de contaminar os 

demais elementos probatórios, produzidos na fase do contraditório.

Nesses termos, rejeito a preliminar. [...] (fl s. 560-561)

Não vislumbro o apontado constrangimento ilegal, mas por motivo não 

inteiramente coincidente ao indicado no voto da relatora.

A leitura do acórdão impugnado e do voto da relatora forçam a constatação 

de que não há dúvida sobre os fatos, mas apenas em relação à repercussão 

jurídica desses eventos incontroversos. Parece-me que a questio iuris, neste 

ponto, se resume à possibilidade de reconhecer, ex ante, a existência de justa 

causa para a entrada da Polícia na casa ou se houve a mera constatação de 

situação de fl agrância, posterior ao ingresso, a justifi car a medida.

O art. 157 do CPP, ao dispor que “são inadmissíveis [...] as provas ilícitas, 

assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais”, 

prevê, no seu § 1º, que “são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, 

estabelecendo como exceções as hipóteses de ausência de nexo de causalidade ou 

quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente (aquela 

que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação 

ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova) das 

primeiras.

Não obstante a Polícia Militar tenha chegado à casa em questão 

tão-somente por conta do relato da adolescente, relato esse oriundo de 

questionamento feito a partir da busca ilegal no celular, forçoso concluir que 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

938

a busca alegadamente ilícita na residência não decorreu diretamente do acesso 

ao conteúdo do celular da adolescente, visto que o paciente, segundo o auto de 

prisão em fl agrante delito, foi avistado pelo policial no portão da casa com um 

revolver na cintura, in verbis:

[...] Que, ontem por volta das 22:30h durante patrulhamento de rotina nos 

deparamos com um casal que se encontravam próximos a um aglomerado do 

Bairro Júlio Maria, que ao perceberem nossa aproximação para abordagem o 

homem empreendeu fuga, não sendo mais localizado, sendo a moça, identifi cada 

como a adolescente de prenome Judith abordada; Que, nada de ilícito foi 

arrecadado em seu poder; Que, a adolescente negou conhecer o homem que 

estava em sua companhia e que evadiu; Que, a adolescente estava em poder 

de um celular que continha sua foto exibindo um revólver; Que, questionada, 

relatou que a arma pertencia a trafi cantes, indicando o local onde possivelmente 

estariam; Que, deslocamos para o endereço indicado, Rua Anselmo do Nascimento, 

160 - Bairro Minas Caixa; Que, segundo as informações da adolescente Judith, 

o local era frequentado somente por integrantes da quadrilha e mulheres que 

apoiavam o tráfi co de drogas; QUE, no portão do citado imóvel se encontrava 

o imputável de prenome WESLEY e presenciamos o momento que WESLEY 

sacou de sua cintura o revólver marca ROSSI, calibre .38, municiado, jogando 

ao solo e evadindo para dentro do imóvel, vindo a se esconder na casa vizinha, 

onde foi abordado e detido; Que, durante a fuga o Wesley dispensou ainda nó 

primeiro imóvel parte da droga arrecadada, ou seja, 8 “pinos” contendo substância 

semelhante a cocaína; [...] Que, em revista foi localizado por outras Guarnições 

que atuaram em apoio mais entorpecentes e objetos utilizados na prática do 

tráfi co de drogas, não podendo o declarante precisar o exato local em que os 

entorpecentes foram arrecadados; [...] (fl s. 14-15)

Portanto, a prisão do paciente e o confisco da droga não podem ser 

considerados independentes da apreensão ilegal do celular sob o argumento de 

que a manifestação da adolescente teria sido espontânea e voluntária, nem pela 

justifi cativa de que “a condenação foi estribada nos depoimentos prestados em 

Juízo e nas provas colhidas por ocasião da prisão em fl agrante”, mas pelo fato 

de que qualquer policial que estivesse na Rua Anselmo do Nascimento, 160 teria 

surpreendido o paciente “no portão do citado imóvel” no momento em que ele – se 

deparando com os policiais – portava em sua cintura “o revólver marca ROSSI, 

calibre .38, municiado”, o qual foi jogado ao solo antes de iniciada a sua evasão 

para dentro do imóvel.

Esse fato, por si, legitima a ação policial, motivada que foi em prévia análise 

dos requisitos autorizadores da medida, ante a constatação de situação de fl agrância 

anterior ao ingresso, afi nal o paciente estava armado no portão da residência, a vista 

de todos que passavam na rua.
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No caso, a ilegalidade da apreensão do celular da adolescente, cuja fi nalidade 

era investigar o homem (de identidade desconhecida) que se evadiu ao avistar a 

patrulha da PM, conquanto relacionada ao fato de a guarnição da polícia ter ido ao 

endereço do paciente, não perdura a ponto de invalidar a prisão deste, que decorreu, 

portanto, de fato independente, qual seja, o de ter sido fl agrado armado no portão da 

sua casa, autorizando o ingresso da força policial por evidente justa causa.

Nesses termos, não vejo como reconhecer a apontada nulidade.

À vista de todo o exposto, denego a ordem, acompanhando os termos do 

voto da relatora.

HABEAS CORPUS N. 383.102-PR (2016/0331363-5)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Impetrante: Samir Mattar Assad e outros

Advogado: Samir Mattar Assad e outro(s) - PR039461

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Paciente: Eduardo Andre Gaievski (Preso)

EMENTA

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Art. 217-A do CP. Decreto 

condenatório. Regime fechado. Determinação de transferência 

do réu de centro de reintegração social dirigido pela APAC para 

estabelecimento prisional estadual convencional.

1. O direito penal não é instrumento de vingança, seja individual 

seja social; nem a Justiça é o meio de efetivá-la. Não é de aceitar-se o 

entendimento de Van Bemelen de que: _Na realidade a justiça não é mais 

que a antiga vingança impessoal coberta de um verniz fi losófi co. Raspai a 

justiça e achareis a vingança (Tourinho Neto).

2. As penas devem visar à reeducação do condenado. A história 

da humanidade teve, tem e terá compromisso com a reeducação e com a 

reinserção social do condenado. Se fosse doutro modo, a pena estatal estaria 

fadada ao insucesso (Nilson Naves).
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3. No caso, o Tribunal local determinou, após dar provimento ao 

recurso do Ministério Público, a imediata transferência do apelado 

à penitenciária estadual, removendo-o da Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados – APAC da comarca de Barracão/PR, 

onde se encontrava desde 2014. Para tanto, considerou o longo tempo 

de pena a cumprir, a gravidade dos crimes pelos quais foi condenado, 

bem como o fato de que as sanções impostas ao acusado, enquanto 

cumpridas na APAC, não estariam encontrando ressonância em seu 

caráter de retribuição, castigo e intimidação, previstos pelo sistema 

penal brasileiro.

4. Sob a roupagem de que o estabelecimento atual é incompatível 

com a situação do paciente, tomou-se a decisão sem nenhuma 

referência a elemento concreto a justifi car a remoção. Não servindo 

para justificar a transferência a necessidade de serem realizados 

sacrifícios pessoais pelo condenado, a fi m de que este “pague” pelos delitos que 

cometeu na exata medida da dor causada às vítimas e suas famílias, muito 

menos conjecturas sobre os riscos de fuga.

5. De acordo com a Juíza da execução de Barracão, o paciente tem 

excelente comportamento carcerário e a APAC tem capacidade para 

gerenciar a execução da pena, inclusive no que tange à prevenção de 

qualquer tipo de fuga. Além disso, destaca que há regras administrativas 

tão rigorosas quanto às impostas pela Lei de Execução Penal, que o 

comando da sentença condenatória é rigorosamente cumprido e que 

há baixo custo e alto índice de ressocialização.

6. Ordem concedida para cassar o acórdão no ponto em que 

determina a remoção do paciente do Centro de Reintegração Social 

de Barracão/PR dirigido pela APAC.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conceder a ordem nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro, Antonio Saldanha 

Palheiro e Maria Th ereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente o Dr. Luciano Borges Santos pelo paciente, Eduardo 

Andre Gaievski.
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Brasília (DF), 14 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 22.3.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Neste habeas corpus, os impetrantes 

apontam a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da remoção de 

Eduardo Andre Gaievski, determinada no julgamento da Apelação n. 1522359-3, 

da unidade da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC 

em Barracão/PR, para estabelecimento de reclusão tradicional.

Pontuam que o Tribunal estadual desconsiderou a situação prisional do 

paciente já consolidada naquela unidade, bem como a decisão anterior da 

Quarta Turma do Tribunal de Justiça do Paraná no HC n. 1.321.453-8.

Mencionam que a Corte local já apreciou mais de treze apelações e em 

todas manteve a condenação e não determinou a transferência da unidade de Barracão 

e que, nesta última condenação, simplesmente determina a transferência, alegando 

que a APAC de Barracão não é compatível com o regime aplicado, por ser unidade 

prisional mais branda (fl . 6).

Argumentam, em síntese, que aquela unidade mantida pela APAC é 

instrumento de execução penal, conforme o art. 29 da Resolução n. 93, de 

12.8.2013, do TJ/PR, inclusive para cumprimento da pena em regime fechado.

Requerem, em caráter liminar, seja expedida ordem para impedir a remoção 

do paciente ou para determinar seu retorno à unidade de Barracão.

Mediante a decisão de fls. 172/175, deferi medida liminar a fim de 

suspender, até o julgamento fi nal deste writ, os efeitos do acórdão impugnado 

no ponto específi co.

Informações foram prestadas e documentos encaminhados ao Superior 

Tribunal de Justiça (fl s. 181/287, 290/305 e 331/405).

Opinou o Ministério Público Federal conforme esta ementa (fl . 689):

Habeas corpus substitutivo. Não cabimento. Estupro de vulnerável. Artigo 217-

A, Código Penal. Decreto condenatório. Regime fechado. Transferência do réu 

para estabelecimento prisional compatível. Possibilidade.
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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.

2. Não prospera a alegação desenvolvida pelos Impetrantes de constrangimento 

decorrente da transferência do réu/paciente para estabelecimento prisional 

compatível com o regime fechado, dada a quantidade da pena e a gravidade dos 

fatos delituosos.

3. Parecer pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da 

ordem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): O paciente estava a cumprir 

pena no Centro de Reintegração Social de Barracão/PR dirigido pela APAC 

desde 10.11.2014, conforme decisão do Juízo de Curitiba/PR. Houve remoção 

ao Juízo de Guarapuava em 15.11.2014. A seguir, em 19.12.2014, sobreveio 

decisão do Tribunal de Justiça paranaense, determinando o retorno do paciente 

ao Centro localizado em Barracão/PR. E, recentemente, em acórdão proferido 

no dia 8.12.2016, a Corte estadual, ao dar provimento ao apelo do Ministério 

Público local, determinou a imediata transferência do apelado condenado 

à Penitenciária estadual, compatível ao meio carcerário cominado no acórdão, 

removendo-o da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados [APAC] da 

Comarca de Barracão (fl . 243).

É em razão de tal determinação que foi ajuizado o presente writ.

Todos sabem que a APAC (entidade civil de Direito Privado) opera como 

auxiliar dos Poderes Judiciário e Executivo, respectivamente, na execução penal e 

na administração do cumprimento das penas privativas de liberdade nos regimes 

fechado, semiaberto e aberto. A principal diferença entre a APAC e o sistema 

prisional comum é que, na APAC, os próprios presos são corresponsáveis pela 

sua recuperação e têm assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica 

prestada pela comunidade.

Bom, no caso, estas são as informações transmitidas pela Relatora no 

Tribunal local (fl s. 331/405 – grifo nosso)
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Trata-se de decisão proferida pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná na Apelação Criminal n. 1.522.359-3 (NPU 170-

62.2013.8.16.0141), que deu provimento ao recurso apresentado pelo Ministério 

Público estadual, para o fi m de “condenar o acusado pela prática do ilícito descrito 

no artigo 217-A do Código Penal, por duas vezes, impondo-lhe a pena defi nitiva 

de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida 

em regime inicial fechado” [cópia do acórdão em anexo].

Para além da condenação, o órgão colegiado também determinou “a imediata 

transferência do condenado à Penitenciária Estadual compatível ao meio 

carcerário cominado neste acórdão, removendo-o da Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados [APAC] da Comarca de Barracão”. Esta deliberação 

específi ca ora é atacada pelos impetrantes pela via do Habeas Corpus.

Sobre os fundamentos que conduziram tal decisão, convém elucidar que, com 

base no novo édito repressivo que se proferia e não ignorando a situação processual 

executória do paciente, esta Corte compreendeu que a Associação de Proteção 

e Assistência dos Condenados (APAC) da Comarca de Barracão não se enquadra 

como estabelecimento compatível com a sanção cominada ao Sr. Eduardo André 

Gaievski.

Explica-se. A Apelação Criminal de relatoria desta Magistrada constituiu a 

décima terceira condenação proferida em desfavor do recorrente pela prática de 

crimes sexuais1.

Conforme consignado na deliberação combatida, os reproches impostos ao 

paciente já somam mais de 100 (cem) anos de reclusão.

Por outro lado, a Associação de Proteção e Assistência dos Condenados da 

Comarca de Barracão mostra-se como estabelecimento penal de segurança mínima, 

que, apesar de contar com prestígio popular e certa taxa de sucesso em seus métodos 

de ressocialização, não se mostra como alternativa plausível para servir como 

estabelecimento prisional ao paciente.

Destaca-se que esta conclusão não foi exclusiva do órgão colegiado, porquanto, 

como ressaltado no acórdão combatido, o Ministério Público da Comarca de Barracão 

[conhecedor das particularidades do local] já havia manifestado discordância com a 

permanência do Sr. Eduardo na APAC daquele município, o que se deu em 19 

de novembro de 2014. Retira-se do mov. 62.1 dos autos eletrônicos n. 8.640-

28.2014.8.16.0083:

[...]

Portanto, além de o órgão colegiado ter motivado a decisão no não atendimento 

dos fi ns da pena, existe também fundamentação concernente à falta de segurança 

da instituição, dada a periculosidade concreta do acusado [repise-se, condenado por 

treze vezes], não olvidando, ainda, o fato daquela Comarca fazer fronteira seca com 

país vizinho (Argentina).
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Importante destacar, noutra senda, que a defesa do Sr. Eduardo André Gaievski 

apresentou perante esta Corte Estadual as mesmas insurgências levadas a Vossa 

Excelência, na forma de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo 

órgão fracionário em julgamento realizado no dia 15 de dezembro de 2016 [cópia 

do acórdão em anexo].

Naquela oportunidade, esta Quinta Câmara Criminal pronunciou sobre a 

aventada contrariedade da deliberação de transferência prisional do acusado 

com os julgamentos prévios da Carta Testemunhável n. 1.447.781-9 e do Habeas 

Corpus n. 1.321.453-8:

[...]

Por intermédio do mesmo aresto foram rejeitadas as demais teses arguidas nos 

aclaratórios [incompetência para o julgamento do apelo e utilização, no acórdão 

condenatório, de informações que não se encontravam encartadas aos autos].

Eram estas, Senhor Ministro, as breves considerações reputadas relevantes 

para instruir a Superior Instância no julgamento do writ, demonstrando a Vossa 

Excelência que o caso concreto possui contornos extremamente complexos.

Mencionado nas informações o acórdão dos embargos de declaração, 

convém também sua leitura, nos pontos que ora interessam (fl s. 251/253):

Em verdade, o acórdão combatido em nenhum momento entrou em 

contradição com os referidos pronunciamentos colegiados ao determinar que o 

cumprimento da pena imposta ao paciente se dê em estabelecimento prisional 

diverso da APAC.

Primeiramente, quanto ao Habeas Corpus oriundo da 4ª Câmara Criminal desta 

Corte, de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Carvílio da Silveira Filho (n. 

1.447.781-9), cumpre esclarecer que teve como ato impetrado ordem oriunda da 

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, que deliberou a 

transferência prisional do Sr. Eduardo Gaievski.

Ocorre que o mandamus foi concedido naquela oportunidade pelo órgão 

colegiado da 4ª Câmara Criminal, pois tratava-se de ato administrativo sobre 

matéria que necessariamente exigia interferência de autoridade judicial.

Aquela eminente Câmara Criminal, com acerto, compreendeu não ser possível 

a modifi cação de decisão judicial prévia pelo Poder Executivo.

Em momento algum aquele aresto determinou que a competência para 

execução penal seria [de forma imutável, conforme pretende fazer crer o 

embargante] da Comarca de Barracão. Apenas houve por bem reestabelecer o 

status quo ante da ilegal deliberação oriunda do Governo Estadual.

No que toca à Carta Testemunhável n. 1.447.781-9, oriunda desta 5ª Câmara 

Criminal e de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador José Laurindo de 

Souza Netto, também não sucede a conclamada contradição.
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Isto porque o mencionado aresto [que julgou, conjuntamente, agravo em 

execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná e não recebido 

pela Magistrada atuante na Comarca de Barracão] foi proferido em momento 

diverso, enquanto não se tinha conhecimento de todas as condenações que agora 

pesam em desfavor do recorrente [as quais foram minuciosamente avaliadas na 

decisão combatida].

À época, os recursos de apelação interpostos pelo Sr. Eduardo Gaievski 

ainda pendiam de apreciação por esta Corte, tratando-se, por consequência, seu 

encarceramento, de prisão provisória.

Tanto é que, até o momento atual, não foram unifi cadas as penas cominadas 

ao réu em primeiro e segundo graus de jurisdição, apesar de já existir parecer do 

Ministério Público sobre a matéria, datado de 26 de junho p. passado (mov. 220.1 

do procedimento eletrônico n. 8640-28.2014.8.16.0083).

O acórdão combatido, por outro lado, veio a estabelecer pena em desfavor do 

sentenciado [leia-se: recolhimento diverso da prisão preventiva] e instituiu para o 

correspondente cumprimento estabelecimento penal compatível ao regime fechado 

e à gravidade concreta dos crimes por ele praticados. De se anotar, ademais, que 

se trata de decisão colegiada, que, por evidente, fora submetida ao duplo grau de 

jurisdição.

Não há, portanto, qualquer vício no julgado hostilizado, vez que, segundo 

ensina a doutrina, a contradição aferível por meio dos embargos declaratórios 

deve ser aquela que ocorre entre trechos de uma mesma decisão – e não entre 

decisões diversas, proferidas por órgãos julgadores diferentes –.

[...]

In casu, não se afigura a contradição apontada, na medida em que o órgão 

colegiado fez-se claro ao concluir pela necessidade de o réu cumprir a reprimenda 

corporal em estabelecimento criminal tradicional, expondo, de forma fulgente, os 

motivos pelos quais considera a APAC insubsistente para tal fi m.

E nem se diga que foi ignorada a Resolução n. 93/2013 do colendo Órgão 

Especial, uma vez que o acórdão foi expresso ao estabelecer que a Associação de 

Proteção e Assistência aos Condenados não era capaz de imprimir os objetivos da 

sanção privativa de liberdade na hipótese concreta – e não de forma genérica –.

Dito isto, impende a rejeição da tese.

Os fundamentos que levaram o Tribunal paranaense a determinar 

a remoção do paciente foram assim expostos no acórdão da apelação (fls. 

238/242):

[...]

Registre-se que a sanção deverá ser cumprida em Penitenciária Estadual 

compatível ao meio carcerário imposto, notadamente porque a gravidade 
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concreta dos fatos pelos quais o Sr. Eduardo está sendo condenado, somado 

à existência de outros 12 (doze) prévios éditos repressivos por crimes sexuais 

proferidos em seu desfavor – tendo vários deles sido confirmados por este 

segundo grau de jurisdição6 – demostram a incompatibilidade de seu 

recolhimento com o estabelecimento da Associação de Proteção e Assistência 

aos Condenados [APAC] da Comarca de Barracão, donde se encontra atualmente.

Sobre este particular, aliás, convém destacar, inicialmente, que o próprio 

Ministério Público da Comarca de Barracão já registrou este mesmo 

posicionamento nos autos n. 8.640-28.2014.8.16.0083, de execução de pena do 

Sr. Eduardo (mov. 62.1, verbis):

[...] este Promotor de Justiça tem a informar que é da essência das APAC’s 

(Associação de Proteção e Assistência ao Condenado) a ausência de segurança 

convencional, tais como agentes penitenciários e policiais militares, 

baseando-a a organização e disciplina por meio dos próprios condenados, 

nominados como recuperandos.

Destaco ainda que embora haja discrição de crimes entre os 

recuperandos, basicamente os condenados possuem penas não muito 

elevadas, de modo a possibilitar que ingressem no regime fechado e 

semiaberto, ofertando-se diversos cursos e aulas para fi ns de remição de 

pena. No caso em apreço, embora não seja mera ilação, o réu Eduardo 

possivelmente cumulará dezenas de anos de condenação após unifi cação 

de penas em relação a todas as ações penas a que responde.

Outrossim, destaca-se que além da ausência de segurança no local, 

a APAC dista menos de 2 quilômetros da fronteira com a Argentina, sendo 

fronteira seca, bastando cruzar uma calçada para o ingresso naquele país.

Ainda, há possibilidade concreta de tratamento privilegiado do réu Eduardo 

na APAC, em total afronta à isonomia constitucional, vez que no período de 

cinco dias em que esteve preso no local chegou ao conhecimento do Ministério 

Público que houve visita ao mesmo do atual prefeito de Realeza, fora dos dias e 

horários dispostos na disciplina da APAC.

Não é demais frisar também o grande envolvimento dos funcionários 

da direção da APAC com o referido réu no período, vez que houve ‘choro’, 

‘lágrimas’, da diretora e da gerência da APAC com a transferência do mesmo 

para Guarapuava, havida no último sábado pela manhã (15.11.2014). Basta 

observar estes sinais para se concluir que a permanência do mesmo no local 

este seria tratado de forma privilegiada.

Lembro, ainda, que o réu Eduardo fora preso em agosto de 2013, em Foz 

do Iguaçu, após expedição de mandado de prisão pelo juízo de Realeza/PR, 

ocasião em que o mesmo permaneceu mais de uma semana foragido.
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Por fi m, em março deste ano a Ministra Gleise Hoff mann este fazendo 

visita à APAC, no qual teceu grandes elogios à instituição. Nota-se que neste 

período o réu já se encontrava recluso.

Ante o exposto, informo que a APAC atende aos regimes fechado e 

semiaberto, bem como as condições do local não oferecem segurança para 

o cumprimento de pena do mesmo, seja pela estrutura física, seja pelo 

corpo de funcionários, seja ainda pela sua localização geográfi ca, condições 

estas que possibilitariam risco concreto de fuga do mesmo para o país 

vizinho (grifou-se).

Como já antecipado, a presente condenação afi gura-se como sendo a décima 

terceira proferida em desfavor do recorrente pela prática de crimes sexuais.

Evidente que tamanhos reproches [que já ultrapassam, ao total, 100 (cem) 

anos de reclusão] não se mostram compatíveis com estabelecimento de 

segurança mínima e onde a privação de liberdade é abrandada, pois vêm em 

desatendimento aos próprios fi ns da pena.

Conforme ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a pena é “a sanção imposta 

pelo Estado, através da ação penal, ao criminoso, cuja fi nalidade é a retribuição 

ao delito perpetrado e a prevenção de novos crimes. [...] Conforme o atual sistema 

normativo brasileiro, a pena não deixa de possuir as características expostas: 

castigo + intimidação ou reafi rmação do Direito Penal + recolhimento do agente 

infrator e ressocialização” (in Manual de Direito Penal, 9ª edição. São Paulo, Editora 

RT, 2013. p. 400).

No caso, é evidente que as sanções impostas ao acusado, enquanto cumpridas na 

APAC de Barracão, não vêm encontrando ressonância em seu caráter de retribuição, 

castigo e intimidação, previstos pelo sistema penal brasileiro.

Ora, a reprimenda criminal, por sua própria natureza, pressupõe sejam realizados 

sacrifícios pessoais pelo condenado, a fim de que este ‘pague’ pelos delitos que 

cometeu na exata medida da dor causada às vítimas e suas famílias.

Na hipótese em julgamento, pode-se dizer inclusive que o Sr. Eduardo mostra-

se ‘contente’ com sua estadia no atual estabelecimento, conforme ele mesmo 

registrou, durante a gravação de documentário sobre a Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados de Barracão, que ‘deseja ajudar na fundação de novas 

APACs’ 7.

Tal registro audiovisual demonstra inexistir qualquer intimidação pessoal do réu 

causada pela instituição, ou mesmo que seu cumprimento de pena tenha conotação 

de castigo para ele. Pelo contrário, o apenado mostrou, ao contrassenso de outras 

situações análogas, satisfação de estar no local [em detrimento de outras prisões] 

e inclusive deseja fundar estabelecimentos similares.

Não se questiona aqui a efetividade e o sucesso dos métodos da Associação 

de Proteção e Assistência aos Condenados aplicados às penas mais brandas 
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[especialmente aquelas pertencentes ao regime semiaberto], contudo, mostra-se 

leviano recomendar, de forma genérica, a utilização do local para toda e qualquer 

situação penal.

Em verdade, o caso do Sr. Eduardo André Gaievski mostra-se como exceção ao 

modelo APAC, pois, rememore-se, a gravidade concreta dos múltiplos ilícitos por 

ele cometidos recomenda uma resposta estatal mais fi rme.

Destarte, a fim de que a pena ora imposta ao Sr. Eduardo [repise-se, sua 

décima terceira condenação] encontre seus devidos fi ns de retribuição, mostra-se 

essencial seja ela cumprida em estabelecimento de reclusão tradicional.

Promova-se, pois, in continenti, à transferência prisional.

As expressões do julgado que mais me chamaram a atenção foram as que 

denotam que o conceito de Justiça está próximo do de vingança; que a pena é 

o troco por algo prejudicial que foi sofrido por alguém. Destaco, por exemplo, 

estes trechos:

[...] no caso, é evidente que as sanções impostas ao acusado, enquanto cumpridas 

na APAC de Barracão, não vêm encontrando ressonância em seu caráter de 

retribuição, castigo e intimidação, previstos pelo sistema penal brasileiro.

[...] a reprimenda criminal, por sua própria natureza, pressupõe sejam 

realizados sacrifícios pessoais pelo condenado, a fi m de que este ‘pague’ pelos 

delitos que cometeu na exata medida da dor causada às vítimas e suas famílias.

Ocorre que o direito penal não é instrumento de vingança, seja individual 

seja social; nem a Justiça é o meio de efetivá-la. Não é de aceitar-se o entendimento 

de Van Bemelen de que: _Na realidade a justiça não é mais que a antiga vingança 

impessoal coberta de um verniz fi losófi co. Raspai a justiça e achareis a vingança. 

Transcrevo essas palavras de um recurso especial apreciado aqui no Superior 

Tribunal de Justiça, interposto contra acórdão da Relatoria do Desembargador 

Federal Tourinho Neto (Apelação n. 2003.36.00.008505-4). Ali, S. Exa. faz 

ainda ponderações a respeito da fi nalidade da pena que é, também, fazer com 

que o condenado volte ao convívio social sem sequelas que o impeçam de ter uma vida 

normal. Não é que se queira a lei como a serpente que só pica ao que está descalço (la ley 

es como la serpiente; solo pica al que está descalzo). O direito penal não pode ser um 

direito de cólera [...].

De acordo com precedente desta Turma, as penas devem visar à reeducação do 

condenado. A história da humanidade teve, tem e terá compromisso com a reeducação 

e com a reinserção social do condenado. Se fosse doutro modo, a pena estatal estaria 

fadada ao insucesso (PExt no HC n. 46.804/SC, Ministro Nilson Naves, DJe 

28.4.2008).
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Além disso, como também afi rmou o Ministro Nilson Naves, se se lhe 

nega o caráter de correção, de readaptação do condenado, a pena estatal privativa 

de liberdade se desfi gura, deslegitima-se até, e ao Estado, então, faltariam meios que 

a justifi cassem legítima e legalmente (HC n. 73.020/PB, relator para o acórdão 

Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJe 15.9.2008).

E, conforme delineia o art. 1º da Lei de Execução Penal, a execução tem 

por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar 

condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Curvou-

se a lei – de acordo com a respectiva Exposição de Motivos –, sem questionar 

profundamente a grande temática das fi nalidades da pena, [...] ao princípio de que 

as penas e as medidas de segurança devem realizar a proteção dos bens jurídicos e a 

reincorporação do autor à comunidade.

Na espécie em análise, não questiono (nem são relevantes no momento) os 

motivos pelos quais o ora paciente foi, originalmente, transferido para a APAC 

de Barracão, mas as razões da atual determinação do Tribunal estadual. Sob a 

roupagem de que o estabelecimento atual é incompatível com a gravidade dos 

delitos praticados e com a pena imposta ao paciente, tomou-se a decisão sem 

nenhuma referência a elemento concreto a justifi car a remoção. Sem contar que 

nem sequer não foi posta em dúvida a autorização do Estado do Paraná para a 

adoção daquele modelo de cumprimento de pena em regime fechado.

A propósito da execução provisória do paciente, convém a leitura das 

informações da Juíza a quo, a qual destaca o excelente comportamento dele e a 

capacidade da APAC para gerenciar a execução da pena, inclusive no que tange 

à prevenção de qualquer tipo de fuga (fl s. 290/304 – grifo nosso):

Neste Juízo, há os autos n. 8640-28-2014.8.16.0083, de execução da pena. 

tratando-se dos autos principais n. 2536-74.2013.8.16.0141. O paciente cumpre 

pena perante este Juízo de Execução da Pena de Barracão/PR, por força de duas 

decisões do egrégio Tribunal de Justiça paranaense:

1) Habeas Corpus n. 1.321.453-8. da Segunda Vara de Execuções Penais 

do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, que assim 

decidiu: “Paciente condenado a 33 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado 

pela prática dos crimes contra a dignidade sexual - ato administrativo que 

não observou as formalidades legais - competência do Juízo da execução da 

pena para remoção do condenado a outra Comarca ou Presidio - Principio da 

Separação dos Poderes - Necessidade de obediência ao devido processo legal - 

Ausência de oitiva do paciente - Violação do principio do contraditório e ampla 

defesa - Confi rmação da liminar que determinou a imediata remoção do paciente 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

950

para penitenciária da Comarca de Barracão, conforme determinado na decisão 

judicial - ordem concedida” (destaquei).

2) Carta Testemunhável n. 1447781-9, de 28.4.2016: “Despacho que reconheceu 

Barracão como Juizo de Execução e Decidiu pela permanência do réu - presença 

de interesse recursal - interesse do MP em fazer valer a decisão de Realeza que 

determinou a remoção do preso para Francisco Beltrão - Provimento que se 

impõe necessidade de conhecimento do recurso de agravo - possibilidade de 

julgamento - presença de todos os elementos - inteligência do artigo 644 do 

CPP - Reconhecimento de Barracão como o Juízo da execução Argumentos da 

promotoria que não se sustentam: fuga, falta de segurança e pena elevada. Carta 

testemunhável provida. Agravo em Execução desprovido” (destaquei).

Da Carta Testemunhável, extraio: “Ademais, restou observado que o apertado 

tem demonstrado bom comportamento e, por isso, feito jus a permanecer 

naquele estabelecimento prisional, tanto que foi liberado para ir no enterro de 

sua sogra sem qualquer tipo de transtorno, além de ter saído da unidade por 

diversas vezes, para prestar depoimento em Realeza e Francisco Beltrão. Fazer 

prevalecer a decisão do juízo condenatório signifi ca afrontar os dispositivos legais 

que preveem a competência do juízo da execução para decidir sobre eventual 

remoção do preso. Confi ra-se: Ad. 66. Compete ao juiz cia execução: (...) 111 - 

decidir sobre: O incidentes da execução: g) o cumprimento de pena ou medida de 

segurança em outra comarca; h) a remoção do condenado na hipótese prevista 

no § 1°, do artigo 86 desta Lei (destaquei).

Há, portanto, duas decisões do egrégio Tribunal de Justiça paranaense já 

decidindo, de forma pacifi ca, que este Juízo de Execução da Pena de Barracão/

FR é o competente para o cumprimento de pena. Diante disso, houve a autuação 

e distribuição dos autos 8640-28-2014.8.160083. que ora regem a execução da 

pena do paciente Eduardo André Gaievski.

A - O processo único de execução da pena

A disciplina atual. visando celeridade e organização. no cumprimento de pena, 

determina a existência de um único processo de execução para cada sentenciado. 

Observe-se: [...]

Nessa disciplina, fi gura o Juízo de Execução da Pena de Barracão, portanto. 

corno Juízo competente para a execução das penas impostas ao paciente Eduardo 

André Gaievski. A condenação promovida pelo y. acórdão (apelação criminal n. 

1.522.359-3) é nova, eis que o douto Juízo de primeiro grau, na apreciação dos 

fatos em juízo de conhecimento, absolveu o paciente. Ao condenar o paciente, 

no seio da apelação criminal n. 1.522.359-3, o egrégio TJPR dá vez a unia nova 

execução que, extraída a carta de guia, conforme a Resolução CNJ 113/2010 c/c 

Instrução Normativa Conjunta n. 2/2013 do PR, será encaminhada ao juízo da 

execução da pena.
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B - O comportamento do paciente 

O paciente tem excelente comportamento carcerário, contribuindo para o 

cumprimento da pena dele e dos demais recuperandos, não havendo qualquer 

incidente interno ou externo que desabone a permanência do paciente no Centro de 

Reintegração Social de Barracão, eis que cumpre rigorosamente com a disciplina e 

com as exigências do método APAC.

Igualmente, diante da proximidade com sua família, recebe visitas todos domingo, 

no período permitido pela direção do estabelecimento de cumprimento de pena.

C - A capacidade da APAC para gerenciar a execução da pena

Sou Juíza desde os 23 anos de idade. Hoje, com 38 anos, afi rmo, com segurança. 

e sem novidade, que, durante esse tempo de carreira, constatei a total falência do 

sistema penitenciário estadual.

A desumanidade com que os cidadãos brasileiros presos são tratados choca. 

A desumanidade com que as famílias desses cidadãos brasileiros presos são 

tratadas espanta.

Considerando o contexto da execução da pena. hoje, bem como os 

conhecimentos técnicos e específicos que adquiri a partir de 2010 (quando 

conheci o método APAC de execução penal), afi rmo, corn segurança, que o Estado 

não dispõe do conhecimento técnico necessário para gerenciar a execução penal. 

A grande prova são as inúmeras rebeliões vivenciadas desde o início de 2017. 

Quanto ao Estado do Paraná, desde 2014 há episódios lamentáveis, em que 

cidadãos brasileiros custodiados, sob a égide do Estado do Paraná, foram mortos 

e expostos a todos os tipos de tortura e tratamento desumano.

Isso não é sistema penitenciário. Isso é um holocausto institucionalizado.

Só em 2014, no Estado do Paraná, foram mais de 20 rebeliões [...].

A forma desregrada de gerenciar as atuais Penitenciárias (gigantescos 

monumentos, que amontoam cidadãos brasileiros presos) surpreende 

negativamente inclusive pelos custos: cada preso custa, para o Estado paranaense, 

4 salários mínimos. Há professores que não recebem esse valor mensalmente, eis 

que o piso salarialq de R$ 1.699,95 (fonte http://noticia.terra.com.br/educacao/

salarios-professores/). O altíssimo valor empregado em cada preso (R$ 2.896,00) 

somente se justifi caria se o preso voltasse bem para a sociedade. Não é o que se 

comprova. Hoje, de cada 100 presos que voltam para a sociedade, 86 cometem 

novos crimes. A estatística permite afi rmar, com segurança, que o Estado do 

Paraná, hoje, emprega R$ 2.896,00 por preso e emprega mal esses valores, porque 

a ressocializacão não chega a 14%. As penitenciárias, hoje, constituem um grande 

perigo para toda a sociedade: preparam os cidadãos brasileiros para a prática 

de novos crimes, para a prática de crimes piores. São um verdadeiro risco para a 

nossa sociedade.
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As palavras do então Procurador de Justiça de Minas Gerais. Tomaz de Aquino 

Resende, são precisas: “o sistema de execução penal brasileiro está falido. Ele 

chega a ser, no meu ponto de vista, criminoso Gasta-se uma fábula de recursos, 

do erário, do contribuinte para piorar as pessoas” (https://www.youtube.com/

watch?v=PbLCAU76E4A).

Por mais que haja boa vontade (e há) no gerenciamento da execução da pena, 

os resultados demonstram que o Estado está fracassando na administração da 

execução penal e é impressionante constatar que há reiteração dos erros estatais, 

investindo em um modelo falido. Os altos custos e os reduzidos Índices de 

ressocialização apontam para a necessidade de uma mudança no gerenciamento 

das penitenciárias. Conforme o conhecido Juiz brasileiro, Leoberto Brancher, em 

entrevista à AMB Informa, “Nosso sistema de controle penal hoje é irracional, 

disfuncional, perdeu o sentido. Mesmo assim, gastamos fortunas nisso”.

Em meio a todo esse cenário - conhecido pelos Juizes criminais de há tempo 

- assisti a um DVD que retratava um cenário de pena jamais conhecido neste 

Estado do Paraná: disciplina, responsabilidade, rigor no cumprimento de todas 

as atividades propostas, dignidade. Era um DVD que divulgava um método 

já conhecido no Brasil, no Estado de São Paulo, desde 1972, com excelentes 

resultados: o método APAC. Cuida-se de um método de execução da pena 

que aplica, como nenhum outro, integralmente, todas as disposições da Lei de 

Execução Penal - Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984. O cumprimento da pena 

pelo método APAC é o único que dá resultados comprovados estatisticamente; 

é o único com custo extremamente baixo para o Estado do Paraná. É o único que 

cumpre, rigorosamente, o comando da sentença criminal condenatória.

É muito mais rigoroso do que o convencional. Há regras administrativas (do 

método APAC), tão rigorosas quanto às impostas pela LEP. O comando da sentença 

condenatória é rigorosamente cumprido: 8 anos de perda de liberdade; não 8 anos de 

perda de dignidade; não 8 anos de perda de convívio familiar. Quando iniciamos os 

trabalhos com a APAC de Barracão, dois presos solicitaram o retorno à Penitenciária, 

considerada a rígida disciplina exigida no cumprimento de pena na APAC.

O cumprimento da pena é realizado com todo o rigor previsto na sentença 

criminal condenatória. O acompanhamento de todos os presos é realizado, 

diuturnamente, pelos funcionários contratados pela APAC. O trabalho apresenta 

pleno êxito e, em mais de 4 anos de efetiva aplicação, já houve a progressão ao 

regime aberto de 139 presos.

D - A estrutura criada pelo próprio Estado do Paraná

A APAC de Barracão gerencia a aplicação do método APAC mediante convênio 

formal fi rmado com o Estado do Paraná, em 26.9.2012, com duas fi nalidades 

principais: 1) aumentar o índice de ressocialização; 2) diminuir os custos de 

aplicação da pena. Os resultados obtidos são os melhores possíveis: 1) o custo por 

preso não chega a 1 salário mínimo e meio: 2) o Índice de ressocialização é de mais 
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de 90%: c) os empresários locais aceitaram a proposta, havendo crescente Índice 

de solicitação de presos para trabalho em empresas da cidade; d) a população 

aceitou a nova proposta de de execução da pena e apoia essa iniciativa na 

Comarca de Barracão desde o início de nossos trabalhos, havendo inúmeros 

voluntários locais que atuam nas atividades previamente defi nidas.

A APAC gerencia a aplicação do método no Centro de Reintegração Social de 

Barracão (CRESB), unidade do sistema penitenciário estadual O CRESB funciona, hoje, 

exatamente onde funcionava a Delegacia de Policia Civil de Barracão. Os presos do 

regime fechado permanecem exatamente onde eram as celas dos presos provisórios. 

A estrutura da unidade CRESB. portanto, aproveitou a própria estrutura já construída 

da Delegacia de Polícia Civil de Barracão. Trata-se, exatamente, da estrutura edifi cada 

pelo Estado do Paraná para as celas da Delegacia de Policia Civil. É evidente que a 

estrutura é preparada para evitar fugas.

Uma associação preparada para gerenciar a aplicação de um método para 

o cumprimento de pena demanda técnicas e habilidades para manter presos 

custodiados. Nesse sentido, o CRESB é instituição preparada para prevenir qualquer 

possibilidade de fuga. O CRESB está adequadamente construído para a custódia 

de presos no regime fechado e semiaberto. Há concreto armado e grades por todos 

os lados, de modo que os presos que ali cumprem pena não encontram nenhuma 

possibilidade de fuga.

De outro lado, o risco de fuga é permanente no sistema convencional, apesar 

do exagerado aparato de policiais, agentes penitenciários, e gigantescos edifícios, 

conforme destaco: [...]

A APAC, hoje, trabalha com uma única vocação: a proteção de nossa 

sociedade, como a única associação especializada em execução penal, que, hoje, 

gerencia a execução da pena de forma efi caz, com baixo custo e alto índice de 

ressocialização.

Conforme o Juiz brasileiro Leoberto Brancher, referindo-se à Justiça 

Restaurativa, em conclusão que se aplica, inteiramente aqui: “A nossa 

necessidade é de promover segurança, paz e bem-estar social. Se a gente tiver 

estratégicas mais efi cientes, menos violentas e mais resolutivas, elas merecem 

ser testadas”. [...]

Diante do exposto e das considerações feitas pela Juíza Branca Bernardi, 

não me parece que o acórdão atacado seja incensurável – como opinou o 

Subprocurador-Geral da República Franklin Rodrigues da Costa.

Assim, ratifi cando a liminar deferida, voto pela concessão da ordem para 

cassar o acórdão no ponto em que determina a remoção do paciente do Centro 

de Reintegração Social de Barracão/PR dirigido pela APAC.
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HABEAS CORPUS N. 388.037-GO (2017/0028428-0)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Impetrante: Moises Agostinho Baloi e outro

Advogado: Moises Agostinho Baloi e outro(s) - GO032445

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Paciente: Nelson Amaral Siqueira

EMENTA

Habeas corpus. Roubo qualificado e associação criminosa. 

Prisão preventiva. Caso peculiar do paciente. Periculum libertatis não 

comprovado. Medidas cautelares alternativas. Sufi ciência.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à 

observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos 

insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se 

indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.

2. Não obstante a aparente gravidade dos fatos, diante da 

apreensão de grande quantidade de semoventes roubados, inclusive 

com restrição da liberdade das vítimas, trata-se de hipótese em que 

o relatório da autoridade policial, o decreto preventivo e a denúncia 

limitam-se a afi rmar que o paciente teria emitido ilegalmente guias 

de transporte e doses de vacina para legalizar o gado roubado – 

circunstâncias que não inviabilizam as narrativas contidas neste writ, 

no sentido de que um corréu, sobrinho distante do paciente, teria 

se valido de sua inscrição para obter as vacinas e emitir as guias de 

transporte dos animais em seu nome.

3. De se notar que o paciente não foi preso em fl agrante, tampouco 

estava dentre os afetados pela decisão de prisão temporária. Ao que 

consta, somente pelo fato de ter-se apresentado espontaneamente 

à autoridade policial, ocasião em que declarou os mesmos fatos que 

repetiu neste habeas corpus, é que foi incluído à decisão de prisão 

preventiva, quando não há certeza nem mesmo de que o paciente, com 

efeito, estivesse no local dos crimes, na data fatídica.
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4. Em que pese estejamos diante de fatos graves – que, a priori, 

causam estupor e geram o anseio por uma futura condenação –, certo 

é que tais circunstâncias, por si sós, não são bastantes para tornar 

válida a medida cautelar extrema do paciente, quando nos deparamos 

com a excepcionalidade da prisão preventiva, com a presunção de não 

culpabilidade e com a permissão legal de imposição de medida(s) 

alternativa(s) consoante dispõe o art. 319 da Lei Adjetiva Penal.

5. Considerando a gravidade do caso em lide, bem como diante 

da dúvida quanto à participação do paciente em delito que culminou 

na apreensão de grande quantidade de semoventes roubados, inclusive 

com restrição da liberdade de vítimas, compreendo que, em que pese 

não se justifi que a segregação da liberdade provisória do indivíduo 

– medida de última ratio –, trata-se de hipótese em que cabível a 

imposição de outras medidas cautelares, a fi m de se garantir a ordem 

pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

6. Ordem concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente, 

se por outro motivo não estiver preso, sob a imposição das seguintes 

medidas cautelares diversas da prisão: a) comparecimento periódico 

em Juízo; b) proibição de manter contato com os corréus; c) proibição 

de ausentar-se da comarca, sem autorização judicial; d) recolhimento 

domiciliar no período noturno.

ACÓRDÃO

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

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

maioria, conceder a ordem nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos 

os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Nefi  Cordeiro. Os Srs. Ministros 

Maria Th ereza de Assis Moura e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 30 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 20.4.2017



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

956

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Trata-se de habeas corpus, com 

pedido liminar, impetrado em favor de Nelson Amaral Siqueira, apontando como 

autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Consta dos autos que o paciente e outros nove corréus tiveram sua prisão 

preventiva decretada em razão da suposta prática dos delitos tipifi cados nos arts. 

157, § 2º, I, II e V, e 288, parágrafo único, do Código Penal, porque, mediante 

emprego de arma de fogo, teriam restringido a liberdade das vítimas Lucimar 

Brito da Cruz e Valdivina Silvério e subtraído 72 cabeças de gado, pertencentes 

a Bruno de Melo Pereira, bem como 1 aparelho celular da marca Nokia, 1 

aparelho celular da marca Motorola, 2 aparelhos celulares da marca LG, 1 forno 

de microondas da marca Eletrolux, 1 televisor da marca Panasonic, 1 vídeo 

game, diversos enxovais de cama, mesa e banho, 1 correntinha com pingente de 

crucifi xo de ouro, diversos perfumes, bonés, roupas, 1 pneu estepe e 1 botijão de 

gás, de propriedade das vítimas Lucimar de Brito e Valdivina Silvério.

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, 

que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl . 138):

Habeas corpus. Artigos 157, § 2º, incisos I, II e V, 288, parágrafo único, todos do 

Código Penal. Negativa de autoria. Ausência de fundamentação para a constrição 

preventiva. Aplicação de medidas cautelares. Predicados pessoais. Princípio da 

presunção de inocência. 1 - Incabível examinar, na via estreita do writ, tese relativa 

à negativa de autoria, por demandar dilação probatória. 2 - A gravidade concreta 

das supostas condutas, demonstrada principalmente pelo modus operandi, enseja 

o decreto preventivo para a garantia da ordem pública, mostrando-se inviável 

a revogação da medida extrema fundamentadamente imposta e insufi cientes 

as medidas cautelares diversas da prisão. 3 - Os bons predicados pessoais e o 

princípio da presunção de não-culpabilidade, quando presentes os requisitos da 

prisão preventiva, não impõem a concessão de liberdade. 4 - Ordem parcialmente 

conhecida e denegada.

Na presente impetração (e-STJ fls. 1/21), alega-se a ausência dos 

pressupostos autorizadores da prisão preventiva, que seria desnecessária.

Asseveram os impetrantes que o paciente apresentou-se espontaneamente 

à autoridade policial e, ainda que indiciado na Comarca de Itapuranga (Processo 

n. 201601848964), “em nenhum momento obstou instrução processual, tendo 

o referido processo sido desmembrado e encaminhada Carta Precatória 

Criminal para Interrogatório para Comarca de Itaguaru-Goiás, processo n. 
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201603065088, havendo sido realizada audiência e devolvida Carta Precatória 

para a Comarca de Origem” (e-STJ fl . 12).

Salientam que “a gravidade ou não de um crime por si só não pode impedir 

a Liberdade Provisória de alguém, vez que mesmo um crime equiparado a 

crime hediondo, ser insuscetível de fi ança, conforme o art. 2º, inc. II, da Lei n. 

8.072/1990, isso não implica na vedação à concessão de Liberdade Provisória, 

vez que a Constituição Federal, no art. 5º, inc XLIII, não contempla esta 

proibição” (e-STJ fl . 12).

De outro vértice, aduzem que há irregularidade na capitulação legal 

imputada ao paciente, na medida em que sua conduta na senda criminosa foi 

a de “locar a chácara para José Carlos guardar o gado, a conduta deste não é 

prevista no artigo 157 do CP, mas [no art.] 180 do Diploma Repressor” (e-STJ 

fl . 16).

Diante disso, pleiteiam, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão 

preventiva do paciente decretada nos autos do Processo n. 201502041639, que 

tramita em Padre Bernardo (GO), “sendo perfeitamente cabíveis e sufi cientes 

as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de 

Processo Penal” (e-STJ fl . 17).

O pleito urgente foi indeferido (e-STJ fl s. 172/174).

Prestadas informações pelo Juízo de primeiro grau e pela autoridade 

apontada como coatora, opinou o Ministério Público Federal pelo 

não conhecimento da impetração (e-STJ fls. 180/184, 186 e 201/203, 

respectivamente).

Por meio de consulta realizada em 16.3.2017 no sítio eletrônico do 

Tribunal de origem, constatou-se que, no Processo n. 204163-34.2015.8.09.0116 

(201502041639), que tramita perante o Juízo de Direito da Comarca de Padre 

Bernardo (GO), ainda não foi prolatada sentença que desse fi m ao primeiro 

grau de jurisdição.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): Cuida-se de verifi car 

a existência ou não de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar 

do paciente.
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Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento 

jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível 

tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus comissi 

delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, 

nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso 

senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente 

(art. 5º, inciso LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva 

esteja sempre concretamente fundamentado.

Consta dos autos que, no decorrer de 2015, os denunciados, incluindo o 

ora paciente Nelson Amaral Siqueira, teriam constituído associação criminosa 

armada, de forma estável e permanente, com o objetivo de roubar e vender 

gados roubados no Estado de Goiás.

De acordo com o inquérito policial, no dia 14.4.2015, Jones Pereira e Sérgio 

Justino, agindo em unidade de desígnios e com auxílio dos demais investigados, 

dentre eles Nelson Amaral Siqueira, dirigiram-se à Fazenda “Barrinha”, situada 

na Zona Rural do Município de Padre Bernardo (GO), de propriedade de 

Bruno de Melo Pereira, e mediante grave ameaça exercida com emprego de 

arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas Lucimar de Brito e Valdivina 

Silvério, subtraíram 72 cabeças de gado, pertencentes a Bruno de Melo Pereira, 

bem como 1 aparelho celular da marca Nokia, 1 aparelho celular da marca 

Motorola, 2 aparelhos celulares da marca LG, 1 forno de microondas da marca 

Eletrolux, 1 televisor da marca Panasonic, 1 vídeo game, diversos enxovais de 

cama, mesa e banho, 1 correntinha com pingente de crucifi xo de ouro, diversos 

perfumes, bonés, roupas, 1 pneu estepe e 1 botijão de gás, de propriedade das 

vítimas Lucimar de Brito e Valdivina Silvério.

No Relatório Final, exarado pela autoridade policial de Padre Bernardo 

(GO), consta o seguinte (e-STJ fl s. 44/47):

A pessoa de José Carlos: era responsável por alugar os pastos onde os gados 

roubados fi cariam, cabendo a pessoa de Nelson a tarefa de emissão ilegal de Guias 

de Transporte e de doses de Vacina para legalizar o estoque de gado da quadrilha na 

autodefesa.

No dia fatídico, as pessoas de Francisco e Jair estavam em uma Hilux Preta 

e a pessoa de Lucas em um veiculo Fiat Strada cinza. Em tal ação fora utilizado 

dois caminhões azuis de propriedade de Lucas - sendo que um fora conduzido 

por Luiz Carlos e o outro por Joaquim Evangelista - e um caminhão amarelo de 

propriedade de Jair, tendo sido conduzido pela pessoa de Jonatham.
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Destarte, a caminhonete Hilux (integrada pelas pessoas de Francisco e Jair) 

e o Fiat Strada (integrada pela pessoa de Lucas) foram indicando o caminho 

até a Fazenda Barrinha, sendo que nessa Fazenda as pessoas de Jones e Sérgio 

já haviam rendido os caseiros Lucimar e sua esposa, bem como já separado os 

gados que seriam furtados nessa ação criminosa.

Em sequência, foram todos os gados encarretados e toda comitiva seguiu 

para a cidade de Itaguaí, com exceção das pessoas de Jones e Sérgio, que ainda 

fi caram fazenda, restringindo a liberdade da vítima, só tendo liberado as mesmas 

quando o gado já se encontrava descarretado e guardado. [...]

É de se registrar que, nesse procedimento, essa autoridade representou pela 

prisão temporária das pessoas de Lucas. Francisco, Jones, Luiz Carlos, Patrícia e 

Jair, todos que eram suspeitos de terem participados no crime em testilha. Ocorre 

que, antes mesmo do deferimento de tal representação, as pessoas de Joaquim, 

José Carlos e Luiz Carlos foram presos em fl agrante quando roubavam uma outra 

fazenda localizada no Município de Itapuranga, sendo que as pessoas de Lucas, 

Francisco e outros conseguiram se evadir. [...]

Devido à captura das pessoas autuadas em fl agrante foi possível descobrir o 

local onde os gados roubados eram colocados, sendo que, após a tomada dessa 

Fazenda, todas as vítimas que tiveram animais roubados foram chamadas para 

reconhecimento, sendo que as pessoas de Bruno e seus caseiros reconheceram 

como de sua propriedade animais de um total de 72. Quantos aos demais objetos 

roubados, os mesmos não foram localizados até o presente momento. [...]

Consoante fora narrado acima, todos indivíduos envolvidos no roubo em 

análise integram uma associação criminosa responsável por inúmeros crimes 

dessa natureza em nosso Estado, dispondo os mesmos de uma estrutura 

organizada para o cometimento desses delitos. Assim, é grande a possibilidade 

de que alguns de seus integrantes, se em liberdade, continuem a praticarem esses 

crimes.

É de se destacar ainda que, quando da interceptação policial, os chamados 

“cabeças” da quadrilha conseguiram se evadirem, sendo que, até o momento, 

os mesmos não foram localizados e interrogados. Apesar de tal ação criminosa 

já ter sido desvendada, a prisão de tais foragidos se justifi ca por haver indícios 

concretos de que tais indivíduos continuem a praticar tais crimes e como forma 

de assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, represento pela prisão preventiva das seguintes pessoas, todos 

foragidos da justiça e autores de diversos crimes dessa espécie nesse Estado, 

sendo os mesmos considerados os líderes dessa quadrilha:

- Lucas Rodrigues da Silva, [...]

- Francisco Cleiber da Silva, [...] (grifos impostos)
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A denúncia, oferecida em 31.3.2016, nada além do descrito no Relatório 

da autoridade policial, trouxe a respeito do ora paciente (e-STJ fl s. 64/70).

Em seguida, ao receber a inicial acusatória, estes foram os fundamentos 

invocados pelo Juízo de Direito da Comarca de Padre Bernardo (GO) para a 

manutenção da segregação cautelar do paciente (e-STJ fl s. 32/33):

No caso vertente, avaliando os elementos de convicção coligidos até o 

momento, verifico a presença dos pressupostos motivadores da custódia 

preventiva dos acusados, notadamente por haver indícios de que teriam 

cometido, em tese, o crime ora investigado.

Ademais, verifi co que, no caso, o crime em apuração nos presentes autos 

é de natureza grave e admite a cautela preventiva, considerando que foi 

praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo 

e restrição de liberdade das vítimas, as quais fi caram por um longo período 

nas mãos dos assaltantes, enquanto estes retiravam pertences das vítimas e 

apartavam o gado no pasto.

Outrossim, saliente-se que o crime em tela, como dito, é de natureza grave e 

traz insegurança a população, alem de prejudicar a ordem pública, motivo pelo 

qual a segregação cautelar da liberdade dos acusados se mostra, ao menos nesse 

momento, fundamental para a escorreita e plena continuidade da instrução 

processual.

Portanto, é certo que a prisão dos acusados facilitará e viabilizará a elucidação 

dos fatos, sendo, portanto, necessária.

Saliento, ainda, que os acusados, conforme apurado, vem cometendo esse 

tipo de crime no Estado de Goiás, em diversos locais, conforme se infere do 

relatório realizado pela autoridade policial às fl s. 96-101 e da denúncia de 

fl s. 02-08, o que demonstra que sua soltura colocará em risco a instrução 

processual e, de igual forma, a ordem pública.

Ante o exposto, nos termos dos arts. 311 e 312, do Código de Processo 

Penal, decreto a prisão preventiva dos acusados Francisco Cleber da Silva, 

Joaquim Evangelista Junqueira, Jones Pereira da Silva, Jose Carlos da Silva, Lucas 

Rodrigues da Silva, Luiz Carlos Ribeiro, Sergio Justino de Abreu, Jair Rodrigues do 

Nascimento, Jhonatan Rodrigues Carneiro e Nelson Amaral Siqueira. (negritos 

acrescidos)

Não se descura que a prisão preventiva do acusado é fruto de investigação, 

com o auxílio de interceptações telefônicas e trabalho de campo, que culminou 

na apreensão de grande quantidade de semoventes roubados, inclusive com 

restrição da liberdade de vítimas.
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Todavia, como já se adiantou no início deste voto, para que alguém se 

submeta à segregação cautelar, é cogente que, sob as balizas da legislação 

processual penal, valha-se o julgador de fundamentação concreta, o que afasta 

o rogo de proteção social pela mera gravidade abstrata do delito ou a invocação 

a afi rmações carentes de suporte em circunstâncias pessoais do acusado ou em 

modus operandi excepcionais.

In casu, não obstante a aparente gravidade dos fatos, quer-me parecer de 

nenhuma sustentabilidade os fundamentos locais para a prisão cautelar do 

paciente.

A mera afi rmação a respeito de Nelson, no relatório policial, diz respeito ao 

fato de caber a ele “a tarefa de emissão ilegal de Guias de Transporte e de doses 

de vacina para legalizar o estoque de gado da quadrilha na autodefesa” (e-STJ fl . 

44). Por sua vez, expôs o Parquet, na denúncia, apenas que “Nelson fornecia sua 

inscrição junto à Agrodefesa para ‘legalização’ das reses furtadas”, bem como que 

“Jose Carlos retirava guias de transporte e de vacinação do gado pela inscrição do 

denunciado Nelson” (e-STJ fl . 68).

Tais afi rmações não inviabilizam de modo algum as narrativas constantes 

deste habeas corpus, no sentido de que José Carlos, sobrinho “em segundo grau” 

do paciente, a quem cabia o aluguel dos pastos onde os gados fi cavam, ter-se 

valido de sua inscrição para obter as vacinas e emitir guia de transporte dos 

animais em seu nome, a fi m de “legalizá-los”.

Note-se que o paciente não foi preso em fl agrante na Fazenda “Barrinha”, 

em Padre Bernardo. Tampouco estava dentre aqueles que estariam envolvidos 

no roubo de carga e compunham a decisão que decretou a prisão temporária. 

Não há certeza, portanto, de que o paciente, com efeito, esteve no local dos 

crimes, na data fatídica.

Ao que nos parece, somente pelo fato de ter-se apresentado 

espontaneamente à autoridade policial e ter declarado os fatos que repetiu 

neste writ (e-STJ fl s. 51/58), é que o paciente foi incluído à decisão de prisão 

preventiva e, sucessivamente, à denúncia, sem que houvesse sido demonstrado 

em que consistiria, no seu caso específi co, o periculum libertatis que validaria a 

segregação cautelar.

Tal a circunstância, embora tenha-se apreendido grande quantidade de 

semoventes e tenha-se constatado que vítimas foram privadas de liberdade para 

a concretização do roubo, mediante o uso de arma de fogo – dados que, a priori, 
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causam estupor e geram o anseio por uma futura condenação –, certo é que, por 

si só, não são tais fatos bastantes para tornar válida a medida cautelar extrema do 

paciente, quando nos deparamos com a excepcionalidade da prisão preventiva, 

com a presunção de não culpabilidade e com a permissão legal de imposição de 

medida(s) alternativa(s) consoante dispõe o art. 319 da Lei Adjetiva Penal.

Em hipóteses semelhantes, assim se posicionou esta Corte Superior:

Habeas corpus. Roubo circunstanciado, formação de quadrilha e corrupção 

de menor. Prisão preventiva. Situação peculiar quanto ao paciente. 

Imprescindibilidade da custódia cautelar não demonstrada. Medidas cautelares 

alternativas. Sufi ciência. Ordem concedida.

1. Hipótese em que a situação do paciente é peculiar, haja vista que o decreto 

prisional e a denúncia limitam-se a afi rmar que ele havia comparecido à residência 

da vítima dias antes do delito. Entendem que tal visita se deu para “sondar o local 

e verifi car a existência ou não das joias”. Contudo, não se fez referência à direta 

participação do paciente nos crimes de roubo e corrupção de menor, o que torna 

duvidosa a imprescindibilidade de sua custódia cautelar.

2. Considerando a fundamentação adotada no decreto prisional, e tendo em vista 

o caráter da prisão provisória, de ultima ratio, é sufi ciente a aplicação de medidas 

cautelares alternativas.

3. Habeas corpus concedido a fi m de revogar a prisão preventiva do paciente, 

que deve ser solto, se por outro motivo não estiver preso, mediante a aplicação 

das seguintes medidas cautelares alternativas, a serem detalhadas pelo juízo de 

primeiro grau: a) comparecimento periódico em juízo; b) proibição de manter 

contato com os corréus; c) recolhimento domiciliar no período noturno.

(HC 332.873/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13.10.2015, DJe 10.12.2015, 

grifei.)

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Inadequação da via eleita. 

Análise do mérito. Princípio da ofi cialidade. Prisão cautelar. Roubo qualifi cado. 

Fundamentação inidônea. Gravidade abstrata do delito. Paciente primário, 

portador de bons antecedentes. Constrangimento ilegal. Revogação do decreto 

prisional. Medidas cautelares. Necessidade e adequação. Ordem concedida de 

ofício.

[...] 2. O decreto prisional carece de fundamentação idônea. 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 suficientes da 
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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.

3. No particular, a decisão singular não apontou dados concretos da conduta 

do paciente, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar a restrição 

da sua liberdade. Ademais, há fundadas dúvidas sobre a participação do paciente 

na prática delitiva. Por fi m, o paciente é primário, portador de bons antecedentes, 

policial militar com conduta ilibada e possui residência fixa, mostrando-se 

adequada e proporcional a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 

Constrangimento ilegal confi gurado. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confi rmando 

a medida liminar, revogar a prisão preventiva do paciente, salvo se por outro 

motivo estiver preso, sob a imposição das medidas cautelares insculpidas no art. 

319, I e IX, do Código de Processo Penal.

(HC 358.077/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 22.11.2016, DJe 1º.12.2016, grifei).

Tal o contexto, considerando a gravidade do caso em lide, bem como 

diante da dúvida quanto à participação do paciente em delito que culminou 

na apreensão de grande quantidade de semoventes roubados, inclusive com 

restrição da liberdade de vítimas, compreendo que, em que pese não se justifi que 

a segregação da liberdade provisória do indivíduo – medida de última ratio –, 

trata-se de hipótese em que cabível a imposição de outras medidas cautelares, 

a fi m de se garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei 

penal.

Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para determinar a soltura 

de Nelson Amaral Siqueira, se por outro motivo não estiver preso, sob a imposição 

das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) comparecimento 

periódico em Juízo; b) proibição de manter contato com os corréus; c) proibição 

de ausentar-se da comarca, sem autorização judicial; d) recolhimento domiciliar 

no período noturno, aos ditames do art. 319, incisos I, III, IV e V, do Código de 

Processo Penal. Fica assegurada ao Juízo singular a decretação de nova custódia, 

caso demonstrada sua necessidade, bem como a eventual fi xação de outras 

medidas cautelares constantes do referido art. 319, com base em fundamentação 

concreta.

É como voto.
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VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Peço vênia para acompanhar a 

divergência inaugurada pelo Ministro Nefi  Cordeiro, porque vi que esse é um 

caso de maior gravidade e como se trata de organização criminosa com relato de 

vários roubos à mão armada, com ínsita complexidade das atividades do grupo, 

não se exige na jurisprudência da Corte uma precisa indicação da participação 

de cada um.

Denego a ordem.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Senhor Presidente, com a vênia do Ministro 

Antonio Saldanha, divirjo.

Estou lendo novamente o decreto de prisão, e ele não faz distinção. O juiz 

incluiu todos como autores desse crime em Goiás, em diversos locais, conforme 

relatório da autoridade policial e da denúncia. Já no parágrafo seguinte, então, 

decreta a prisão de todos, demonstrando que entende que todos eles teriam 

indícios de estarem atuando em reiterada prática desse tipo de crime.

Mas, normalmente, não temos exigido que se indiquem no decreto de 

prisão quais as provas que o juiz admite para a sua conclusão.

Acrescento – não está efetivamente na decisão – que ele realmente tem 

anotações criminais, que o Ministro Antonio Saldanha Palheiro bem indicou, 

às fl . 26/27, por roubo e associação criminosa, por participar de quadrilha 

especializada em roubo de gado, atuando na emissão ilegal de guias de transporte 

de doses de vacina para legalizar os semoventes roubados.

Então, vejo fundamentação sufi ciente e, com a vênia do Ministro Relator, 

denego a ordem de habeas corpus.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 63.031-PA (2015/0205598-4)

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Recorrente: Ulisses Marcelo de Melo
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Advogados: Rebecca Suzanne Robertson Paranagua Fraga e outro(s) - 

DF041320

Caroline Matos - SP316677

Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA

Recurso em habeas corpus. Crime de usurpação mineral. Inépcia 

da denúncia. Não ocorrência. Ausência de observância das exigências 

contidas em título autorizativo. Descrição. Matéria-prima. Exploração 

de minérios. Recurso não provido.

1. A exploração de recursos minerais constitui atividade 

econômica de fundamental importância e, à evidência, não é um 

fenômeno contemporâneo. Entretanto, além do aspecto econômico – 

que subjaz à própria razão de ser da Lei n. 8.176/1991 –, existe uma 

outra faceta, não menos relevante, que é o próprio meio ambiente. Nele, 

os impactos ocasionados pela exploração descontrolada têm ganhado 

cada vez mais notoriedade, seja pela consciência crescente da sociedade 

quanto à importância de sua preservação, seja pela signifi cativa tutela 

conferida pela Constituição Federal ao meio ambiente.

2. O meio ambiente deve ser compreendido da maneira mais 

abrangente possível, devendo ser integrado por componentes físicos, 

químicos, biológicos e sociais. Seu desequilíbrio é capaz de causar 

efeitos nocivos, em um prazo curto ou longo, sobre todos os seres 

vivos. Por isso, as leis que tutelam o meio ambiente, em regra, devem 

ser interpretadas de maneira interligada, como um microssistema 

harmonizado com outros diplomas de proteção transindividual. 

Assim, a despeito do conteúdo econômico objeto de de proteção pela 

Lei n. 8.176/1991, é necessário que sua interpretação seja associada 

com todo o microssistema de tutela ambiental.

3. O crime de usurpação mineral se caracteriza como espécie de 

delito perpetrado contra o patrimônio público, cujo foco central está 

no prejuízo resultante da indevida ou irregular extração mineral. Os 

recursos minerais são bens da União e somente ela possui competência 

para regular a sua exploração, estabelecendo critérios mínimos que 

impliquem menos agressão ao meio ambiente.
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4. Em atenção ao disposto no art. 22, XII, da CF, foram 

editadas diversas leis federais que estabelecem, inter alia, requisitos e 

exigências prévias a serem cumpridos pelo minerador, v.g., a obtenção 

de licença ambiental e a demonstração de capacidade técnica e 

econômica, visando, com isso, promover o acesso equilibrado aos 

recursos minerais. De extrema importância, pois, que a lavra ocorra 

em perfeita consonância com as normas que regulam a matéria, 

impondo-se interpretar sob tal viés a previsão contida no art. 2º da 

Lei n. 8.176/1991, que torna obrigatório ao agente a necessidade de 

autorização legal ou a observância das obrigações determinadas pelo 

título autorizativo.

5. A denúncia descreve, quantum satis, que a empresa exploradora 

estaria funcionando sem a observância das obrigações impostas na 

licença de operação, pouco importando se o título autorizativo era 

federal ou estadual. A leitura feita dos diversos dispositivos de tutela 

ambiental deve colmatar-se de maneira integrada e não de forma 

esparsa, de sorte que qualquer título autorizativo, cujas exigências não 

hajam sido cumpridas, permite a adequação típica apta a defl agrar o 

processo penal.

6. É prescindível que a denúncia aponte, objetivamente, 

qual ou quais matéria(s)-prima(s) estaria(m) sendo explorada(s) 

irregularmente, uma vez que não há essa imposição no tipo contido 

no art. 2º da Lei n. 8.176/1991. O que importa é fi car evidenciada, 

na descrição fática contida na denúncia, a ocorrência de exploração 

mineral irregular.

7. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao 

recurso ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Nefi  Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro, Maria Th ereza de Assis Moura 

e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Dr(a). Rodrigo 

Felberg, pela parte recorrente: Ulisses Marcelo de Melo.
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Brasília (DF), 14 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 22.3.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Ulisses Marcelo de Melo interpõe 

recurso em habeas corpus contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, que denegou a ordem lá impetrada (HC n. 0008249-

81.2014.4.01.0000/PA), na qual pretendia o trancamento em parte do processo 

defl agrado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 55 da Lei n. 

9.605/1998 e 2º da Lei n. 8.176/1991.

Em suas razões, alega a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, ao 

argumento de que a denúncia oferecida é manifestamente inepta, no que tange à 

acusação da prática do crime de usurpação mineral, por dois motivos (fl s. 196-197):

1º) “imputou ao recorrente crime federal do art. 2º da Lei n. 8.176/1991, 

com fundamento específi co no descumprimento de condicionantes constantes 

de Licença Estadual Ambiental, o que, mesmo em tese, do ponto de vista 

meramente hipotético, sem adentrar no mérito da conduta, não se mostra 

licitamente viável”; e 

2º) “a denúncia é omissa quanto à narrativa das elementares que perfazem 

o tipo do artigo 2º da Lei n. 8.176/1991, uma vez que não explicita qual 

matéria-prima estaria o denunciado explorando sem autorização e também não 

esclarecendo se tal matéria-prima pertence à União, conforme exigem o artigo 

41 do CPP e o art. 5º, incs. LIV e LV da Constituição Federal”.

Sustenta que a denúncia “narra, exclusivamente, o suposto descumprimento, 

no prazo legal, das condicionantes descritas exclusivamente na Licença de 

Operação Ambiental Estadual n. 2.711/2008, obtida em 12.12.2008, concedida 

pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará (SEMA/PA)” (fl . 200) e 

que o mero descumprimento de condicionantes da Licença Estadual Ambiental 

não tem o condão de, por si só, caracterizar o delito previsto no art. 2º da Lei n. 

8.176/1991, notadamente porque o título autorizativo de que trata a lei deve ser 

federal, ou seja, “para que possa haver ação penal regular com base em suposta 

conduta violadora do tipo penal citado, a denúncia deveria, obrigatoriamente, 

ter narrado que o agente explorou determinada matéria-prima da União, que 

esta matéria-prima, especifi camente, pertence à União” (fl . 202).
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Por fi m, salienta que, remanescendo apenas o crime previsto no art. 55 da 

Lei n. 9.605/1998, haveria a possibilidade de oferecer transação penal em favor 

do recorrente, razão pela qual requer “o afastamento da imputação do crime 

federal previsto no art. 2º da Lei n. 8.176/1991, uma vez que ilegal a subsunção 

típica pelo descumprimento das condicionantes da Licença de Operação 

Ambiental Estadual, única descrição fática externada na denúncia” (fl . 213).

Indeferida a liminar e prestadas as informações, foram os autos ao 

Ministério Público Federal que, em parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral 

da República Carlos Frederico Santos, manifestou-se pelo não provimento do 

recurso (fl s. 264-273).

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator):

I. Contextualização e alegações essenciais do recorrente

Segundo apurado pelas investigações que culminaram no oferecimento 

de denúncia, a empresa Serabi Mineração Ltda., que seria administrada pelo 

recorrente, estaria extraindo recursos minerais em desacordo com o licenciamento 

obtido (Licença de Operação n. 2.711/2008, expedida pela Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente do Pará, com validade para atividade de extração e 

benefi ciamento de ouro e minerais metálicos associados – fl . 40).

Em decorrência disso, ao recorrente foram imputados os delitos previstos 

nos arts. 55 da Lei n. 9.605/1998 e 2º da Lei n. 8.176/1991 (usurpação mineral), 

encontrando os fatos, no que interessa, descritos na denúncia nestes termos (fl s. 

23-28):

A denunciada Serabi Mineração Ltda., administrada pelo denunciado Ulisses 

Marcelo de Melo, foi fi scalizada pelo IBAMA, no dia 01 de junho de 2010, para 

verifi cação do cumprimento das condicionantes descritas na Licença de Operação 

n. 2.711/2008 [...], obtida em 12.12.2008 junto à SEMA/PA.

A equipe de fi scalização do IBAMA constatou descumprimento de condicionantes 

presentes na referida LO, o que não caracteriza mera irregularidade formal, mas 

coloca em risco toda biota do local de extração.

Assim, o Cadastro Ambiental Rural deveria ser apresentado 60 dias após a 

expedição da licença, o qual serviria como mapeamento e registro das obrigações 

ambientais, regularização, ordenamento e planejamento ambiental das 
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propriedades rurais. No entanto, foi apresentado em 30 de março de 2010, ou seja, 

com um ano de atraso. De igual forma, o monitoramento de fauna foi apresentado 

após um ano e três meses do licenciamento.

Diante disso, a denunciada Serabi Mineralção Ltda foi autuada sob o Auto de 

Infração n. 460045-D [...], por “executar pesquisa, lavra ou extração de minerais 

em desacordo com a licença da autoridade competente”, bem como teve o 

empreendimento embargado sob o Termo de Embargo e Interdição n. 604404-C 

(fl s. 3).

Imputa-se a autoria do delito à pessoa jurídica Serabi Mineração Ltda., que 

procedeu à extração de minérios em desacordo com o licenciamento obtido, bem 

como ao sócio administrador da empresa Ulisses Marcelo de Melo. Embora conste 

como envolvido na infração o Sr. Simon James Edward APPS, apontado como 

gerente da empresa, o denunciado Ulisses Marcelo de Melo é o seu responsável, 

conforme consulta anexa do quadro societário do empreendimento, recaindo sobre 

ele a responsabilidade pelo descumprimento das condicionantes da referida LO.

A materialidade do delito se extrai da documentação apresentada pelo IBAMA, 

com a cópia da Licença de Operação concedida à denunciada Serabi Mineração 

Ltda., contendo as condicionantes no anverso, e relatório da fi scalização, em que 

verifi cou-se o não atendimento das condicionantes por parte desta.

[...]

Já em relação, ao segundo denunciado, administrador da empresa, deve 

sofrer a mesma imputação criminal daquela (art. 55 da Lei n. 9.605/1998), já que 

a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, devendo 

quem, de qualquer forma, concorrer para as práticas dos crimes previsto (sic) na Lei 

Ambiental, incidir nas penas a estes cominadas.

Além do que, sendo administrador do negócio à época dos fatos, conforme extrato 

do SICAFI, possuía total controle de suas atividades, tendo consciência dos ilícitos 

penais praticados e podendo/devendo agir para evitar o seu cometimento, nos 

moldes defi nidos no art. 2º da mencionada lei.

[...]

Da mesma forma, a conduta do segundo acusado amolda-se ao crime estatuído 

no art. 2º da Lei n. 8.176/1991, senão vejamos:

[...]

Com efeito, o tipo penal transcrito acima constitui delito contra o patrimônio, 

na modalidade de usurpação, posto que além do dano ambiental, o denunciado, 

ao retirar minério de área de domínio público, explora matéria-prima pertencente 

à União, sem a devida autorização legal, causando dano patrimonial.

In casu, não há confl ito aparente de normas penais, pois o crime previsto no art. 

55 da Lei n. 9.508/1998 e o art. 2º da Lei n. 8.176/1991 tutelam bens jurídicos diversos. 

Este tutela a ordem econômica - defi nindo crime contra o patrimônio na modalidade 
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usurpação, enquanto o aquele tutela a preservação ao meio ambiente. Portanto é 

patente a inocorrência de derrogação do art. 2º, caput, da Lei n. 8.176/1991, pelo 

art. 55 da Lei n. 9.605/1998, sendo certo a ocorrência de concurso formal entre 

os delitos, porque com uma única ação foram ofendidos bens jurídicos diversos 

(destaquei).

Inconformado com a defl agração do processo penal, nos termos em que 

foram expostos, e com a decisão proferida pelo Tribunal de origem que denegou 

o habeas corpus lá impetrado – no qual se insurgia contra possíveis vícios formais 

da denúncia –, socorre-se o recorrente do presente recurso, no qual reitera o 

desejo de que o processo, somente em relação ao delito de usurpação mineral, seja 

extinto, viabilizando-se, com isso, a realização de transação penal pelo delito do art. 

55 da Lei n. 9.605/1998.

Centram-se os argumentos expendidos no recurso em habeas corpus, 

fundamentalmente, na inexistência de descumprimento de condicionantes constantes 

de autorização federal, mas somente de licença estadual, e na falta de indicação, 

pela denúncia, de qual matéria-prima seria explorada sem autorização, o que não 

permite nem sequer saber se pertenceria à União, nos termos exigidos pelo tipo 

previsto no art. 2º da Lei n. 8.176/1991.

II. Excepcionalidade do trancamento do processo

Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, na linha do que dispõe 

o art. 395 do CPP, o trancamento do processo, por ser medida excepcional, 

somente é possível quando evidenciada, ictu oculi, a absoluta defi ciência da peça 

acusatória ou a ausência inconteste de provas (da materialidade do crime e de 

indícios de autoria), bem como a atipicidade da conduta ou a existência de causa 

extintiva da punibilidade.

III. Aptidão da denúncia

Não se olvide que a exploração de recursos minerais constitui atividade 

econômica de fundamental importância e, à evidência, não é um fenômeno 

contemporâneo. Entretanto, além do aspecto econômico – que devo ressaltar, 

subjaz à própria razão de ser da Lei n. 8.176/1991 –, existe outra faceta, não 

menos relevante, que é o próprio meio ambiente. Com efeito, os impactos 

ocasionados pela exploração descontrolada (destituída de uma fiscalização 

efetiva dos órgãos de controle) têm ganhado cada vez mais notoriedade, seja seja 

pela consciência crescente da sociedade quanto à importância da preservação 
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do meio ambiente equilibrado, seja pela expressa previsão constitucional de que 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações” (art. 225).

Aliás, a Constituição Federal concedeu tutela especial ao meio ambiente, de 

modo que, pelo próprio signifi cado polissêmico a que o termo (meio ambiente) 

nos remete, deve-se compreendê-lo da maneira mais abrangente possível, 

devendo ser integrado harmonicamente por componentes físicos, químicos, 

biológicos e sociais. Seu desequilíbrio é capaz de causar efeitos nocivos (diretos 

ou indiretos), em um prazo curto ou longo, sobre todos os seres vivos. Como 

assinala Luiz Regis Prado, a preservação do meio ambiente é fundamental para a 

qualidade de vida. Não se pode falar em qualidade de vida dissociada da adequada 

conservação do meio ambiente (Direito penal ambiental. 2. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2005, p. 25)

Por isso, as leis esparsas que tutelam o meio ambiente, em regra, devem 

ser interpretadas de maneira interligada, como um microssistema, que, além 

disso, também deve ser harmonizado com outros diplomas de proteção 

transindividual. Sob esse prisma, insere-se a Lei n. 8.176/1991, cujo conteúdo 

predominantemente econômico – o que não lhe subtrai a necessidade de 

harmonização com todo o microssistema de tutela ambiental – defi ne crimes 

contra a ordem econômica e cria o Sistema de Estoques de Combustíveis com 

expressa tipifi cação da conduta do agente que produz bens ou explora matéria-

prima pertencente à União sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações 

impostas no título autorizativo. É, especifi camente quanto a essa imputação 

prevista no art. 2º, que se volta o recorrente – e não contra a integralidade da 

denúncia que também lhe atribui a prática do crime previsto no art. 55 da Lei n. 

9.605/1998 –, cuja redação literal do dispositivo é deste teor:

Art. 2º Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, 

produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização 

legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo.

O crime de usurpação mineral se caracteriza como espécie de delito 

perpetrado contra o patrimônio público, cujo foco central está no prejuízo 

resultante da indevida ou irregular extração mineral. Nesse particular, convém 

realçar que os recursos minerais são bens da União, conforme art. 20, IX, da 

CF, e somente ela possui competência para regular a sua exploração, consoante 
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dispõe o art. 22, XII, da CF, sempre impelida pelos princípios e pelas regras que 

compõem o microssistema de tutela ambiental, de modo que não descure em 

estabelecer critérios mínimos que impliquem menos agressão ao meio ambiente.

Deveras, em atenção ao disposto no art. 22, XII, da CF, foram editadas 

diversas leis federais esparsas que estabelecem, inter alia, requisitos e exigências 

prévias a serem cumpridos pelo minerador como, v.g., a obtenção de licença 

ambiental e a demonstração de capacidade técnica e econômica, visando, com 

isso, que o potencial explorador atenda as funções sociais e o interesse público 

de sua atividade, notadamente pelo caráter transindividual inerente à exploração 

(acesso equilibrado aos recursos minerais e interesse de toda a coletividade na 

extração dos minérios, dado seu valor estratégico).

Assim, é de extrema importância a ocorrência da lavra em perfeita 

consonância com as normas que regulam a matéria, impondo-se interpretar sob 

tal viés a previsão contida no art. 2º da Lei n. 8.176/1991, que torna obrigatório 

ao agente a necessidade de autorização legal ou a observância das obrigações 

determinadas pelo título autorizativo. Nesse particular, a denúncia descreve, 

quantum satis, que a empresa exploradora estaria funcionado sem a observância das 

obrigações impostas na licença de operação, pouco importando se o título autorizativo 

era federal ou estadual.

A leitura feita dos diversos dispositivos de tutela ambiental deve colmatar-

se, como exposto alhures, de maneira integrada, e não de forma esparsa, como 

pretende o recorrente, de sorte que o descumprimento de exigência legal não se 

fi xe no ente federativo que porventura tenha deferido a licença, mas na efetiva 

observância das determinações nela contida.

Sob diversa angulação, não observo ser imperativo que a denúncia aponte, 

objetivamente, qual ou quais matéria(s)-prima(s) estaria(m) sendo explorada(s) 

irregularmente, uma vez que não há, na descrição típica, essa imposição. No caso, 

a denúncia deixa evidenciada que a empresa era especializada na exploração 

mineral. Aliás, chega a afi rmar que ela “procedeu a extração de minérios em 

desacordo com o licenciamento obtido” (fl . 24) e que o recorrente, além do dano 

ambiental, estaria retirando “minério de área de domínio público” (fl . 26). Esse 

dado é sufi ciente para esclarecer que se tratava de bem pertencente à União. 

Em verdade, não há que se olvidar a propriedade da União quanto a todos 

os recursos minerais do subsolo, sejam aproveitáveis ou não, e, acrescente-se, 

comercializáveis ou não, conforme previsão constitucional.
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Diante disso, entendo que a inicial acusatória descreve sufi cientemente a 

imputação quando atribui ao recorrente as condutas de extrair recursos minerais 

sem a competente autorização (Lei n. 9.605/1998, art. 55) e de usurpar matéria-

prima na modalidade exploração (Lei n. 8.176/1991, art. 2º), em atenção ao 

disposto no art. 41 do CPP (RHC n. 50.160/MG, Rel. p/ acórdão Ministro 

Rogerio Schietti, DJe 25.2.2015).

IV. Dispositivo

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 68.500-RS (2016/0058068-7)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Recorrente: Andrea Langer Fraga (Preso)

Advogado: Maristela Celeste de Araújo Rodrigues - RS057472

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

EMENTA

Recurso ordinário em habeas corpus. Extorsão qualificada, 

receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identifi cador 

de veículo automotor. Prisão preventiva. Gravidade concreta dos crimes. 

Filho de 5 anos de idade, com autismo e distúrbio comportamental. 

Necessidade de terapia ocupacional semanal. Situação excepcional. 

Princípio da dignidade da pessoa humana. Constrangimento ilegal 

reconhecido.

1. A recorrente é mãe de criança com 5 anos de idade, 

com diagnóstico de autismo, apresentando estereotipia, agitação 

psicomotora e distúrbio comportamental, com necessidade de terapia 

ocupacional semanal, que necessita dos seus cuidados exclusivos.

2. Caso em que o pai da criança, já separado da recorrente, 

também se encontra preso, tendo o menor sido entregue aos cuidados 
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de sua avó materna, que, no entanto, sofreu um AVC (acidente 

vascular cerebral) isquêmico em janeiro de 2015 e, por mais que já 

tenha recebido alta hospitalar, encontra-se com sequelas e limitação 

de deambulação.

3. A teor do art. 227 da Constituição da República, a convivência 

materna é direito fundamental do fi lho da recorrente. Também o 

ECA e a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratifi cada 

pelo Decreto n. 99.710/1990, garantem que a criança seja criada e 

educada no seio da família.

4. O Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016) passou 

a estabelecer um conjunto de ações prioritárias a serem observadas 

no período que abrange os primeiros 6 anos da vida da criança, com 

o fi m de assegurar a máxima efetividade do princípio constitucional 

da proteção integral à criança e ao adolescente, previsto nos diplomas 

anteriores.

5. Não obstante a gravidade da imputação, a prisão domiciliar há 

de ser deferida por razões humanitárias, diante das peculiaridades do 

caso concreto.

6. Recurso ordinário a que se dá provimento, para substituir a 

prisão preventiva pela domiciliar, mediante monitoração eletrônica, 

aos ditames do art. 318, III, c/c o art. 319, IX, ambos do CPP, devendo 

o Juízo singular responsabilizar-se pela fi scalização do cumprimento 

do benefício, com a advertência de que eventual desobediência 

às condições da custódia domiciliar tem o condão de ensejar o 

restabelecimento da constrição cautelar.

ACÓRDÃO

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

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

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

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Th ereza de Assis Moura, Sebastião 

Reis Júnior e Nefi  Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nefi  Cordeiro.
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Brasília (DF), 02 de fevereiro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 9.2.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Foi o presente recurso ordinário 

interposto por Andrea Langer Fraga – presa preventivamente pela suposta 

prática dos crimes de extorsão qualifi cada, receptação, uso de documento falso 

e adulteração de sinal identifi cador de veículo automotor – contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Na ação originária, o impetrante alegou, em síntese, “a presença dos 

pressupostos autorizadores da prisão domiciliar à paciente, consoante art. 317 

e 318, inc. III, do Código de Processo Penal. Alegou que o fi lho da fl agrada, 

com quatro anos de idade, é portador de autismo e que a responsável pelos seus 

cuidados, avó da criança, sofreu um acidente vascular cerebral, incapacitando-a 

de prosseguir com sua função. Apontou a existência de condições pessoais 

favoráveis à agente. Requereu a concessão da liberdade e, subsidiariamente, a 

concessão da prisão domiciliar” (e-STJ fl . 44).

A Corte estadual, contudo, denegou a ordem em acórdão assim ementado 

(e-STJ fl s. 42/43):

Habeas corpus. Extorsão qualificada. Receptação. Uso de documento 

falso. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Resistência. 

Desobediência. Prisão preventiva. Requisitos. Ausência de hipótese de 

constrangimento ilegal. Ordem denegada.

1. Requisitos da Prisão Preventiva. O decreto de prisão cautelar, além de bem 

fundamentado, está devidamente apoiado em valor protegido pela ordem 

constitucional em igualdade de relevância com o valor liberdade individual – a 

tutela da ordem pública.

2. Prisão Domiciliar. Não prospera o pleito de prisão domiciliar substitutiva 

da segregação cautelar preventiva. Além de não se verifi car a imperiosidade da 

medida de caráter extraordinário para fi ns de amparo e proteção dos interesses 

da criança, sequer foi colacionada, na integra, a decisão que indeferiu o pedido. 

Além da ausência [de] indício mínimo de prova de que terceiros não possam 

prestar assistência ao fi lho menor da paciente, segundo informações prestadas 

pela autoridade coatora, foi remetida a cópia dos autos à Promotoria da Infância 
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e Juventude a fi m de investigar eventual situação de risco do infante, do que 

se retira, por ora, a inexistência de notícia de grave lesão aos seus direitos 

fundamentais. Não bastasse, a avó da criança, dita como incapaz de prestar 

cuidados, recebeu alta hospitalar em 19.01.2015, não havendo elementos cabais 

atestando a sua impossibilidade de auxiliar o neto.

3. Excesso de Prazo na Formação da Culpa. Ausente qualquer ilegalidade, pois 

não se verifica mora processual decorrente de inércia imputável ao aparato 

judicial ou ao órgão ministerial. Considerando que o trâmite da ação criminal 

se mostra regular segundo as peculiaridades da causa, de evidente gravidade 

e complexidade, com ação penal ajuizada em 21.10.2015 e recebida no dia 

seguinte, envolvendo quatro réus e inúmeros fatos delituosos, que exigiu a 

expedição de precatórias para citação, não se constatai’constrangimento apto a 

ensejar a concessão dá ordem pelo fundamento do excesso de prazo na formação 

da culpa.

Ordem denegada.

Nas razões do presente recurso ordinário, renovam-se as alegações 

originárias, razão por que se pede, liminarmente e no mérito, a revogação do 

decreto de custódia preventiva, a fi m de que a recorrente responda ao processo 

em prisão domiciliar (e-STJ fl s. 54/64).

Em contrarrazões, pugnou o Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Sul pelo improvimento do recurso (e-STJ fl s. 100/102).

O pleito urgente foi indeferido (e-STJ fl s. 110/111).

Prestadas informações pelo Juízo singular, a Subprocuradoria-Geral 

da República opinou pelo desprovimento do reclamo (e-STJ fl s. 117/120 e 

125/131, respectivamente).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): Cuida-se de caso 

em que a recorrente busca o cumprimento da segregação cautelar que lhe foi 

imposta em prisão domiciliar.

Consta dos autos que a recorrente é mãe de criança com 5 anos de idade, 

com diagnóstico de autismo, apresentando estereotipia, agitação psicomotora 

e distúrbio comportamental, com necessidade de terapia ocupacional semanal, 

que necessita dos seus cuidados exclusivos.
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Esclarece que o pai da criança, já separado da recorrente, também se 

encontra preso, tendo o menor sido entregue aos cuidados da mãe da acusada, 

que, no entanto, sofreu um AVC – acidente vascular cerebral – em janeiro de 

2015.

A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo singular nestes termos (e-STJ 

fl s. 82/87):

[...] Segundo consta do relatório da ocorrência policial, no dia 02.09.2015 

tomou-se conhecimento da prática do crime do extorsão mediante seqüestro 

da vitima Edina Alves de Oliveira, com 11 anos de idade, ocorrido por volta das 

07h20min do mesmo dia. Conforme testemunhas do momento da captura da 

criança, quatro homens tripulando um veículo cinza, alguns vestindo camiseta 

da Polícia Civil, arrebataram a vítima quando esta caminhava em direção à escola, 

passando então a exigir de seu pai a quantia de R$ 300.000.00 como condição 

para que fosse liberada.

Diante da situação, iniciou-se o acompanhamento e orientação dos familiares 

da vítima pela Delegacia Especializada (OEIC) e depois de diversas ligações 

realizadas desde o arrebatamento e o dia 03.09.2015, Edio, pai da ofendida, 

realizou o pagamento de R$ 34.700.00 para a liberação de sua fi lha.

Depois de acompanhar o pagamento do valor os criminosos liberaram Edina 

na Rua Guia Lopes, esquina com a Dr. Karl W. Schinke, em Novo Hamburgo, 

momento em que se efetuou a prisão de Jonas da Rosa, em prisão domiciliar, 

Maiquel do Calmo Ramos e Wilson R. B. Lemos, ambos foragidos do sistema 

prisional, e Andrea L. Fraga, os quais estavam na posse de arma de fogo, camisetas 

da policia civil, chaves de um veículo Astra, placas ASL4780, com registro de 

roubo (OC15119/2015/100917).

Pois bem.

A existência do fato e os indícios da autoria delitiva estão comprovados 

segundo registro de Ocorrência Policial n. 700410/2015/312: Autos de Apreensão, 

Auto de Restituição, Auto de Reconhecimento de Pessoa, Auto de Constatação de 

Funcionalidade de Arma da Fogo, e depoimentos constantes do expediente.

O auto de prisão em flagrante imputa a prática dos tipos de extorsão 

mediante sequestro, posse de arma de fogo de uso permitido, receptação, uso 

de documento falso, adulteração de sinal veicular, posse de entorpecente e 

organização criminosa, em tese, afora denotar o estado de fl agrância, na forma 

do art. 302, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, preenchendo os requisitos 

substanciais legalmente estatuídos.

Ademais, estão presentes os pressupostos formais: o auto de prisão em 

fl agrante foi lavrado pela autoridade competente; foram colhidos os depoimentos 

do condutor, de testemunhas e dos conduzidos; foram providenciadas as notas 
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de culpa, no prazo legal de 24 horas; ainda, quando de seus depoimentos, foi 

oportunizado aos fl agrados a possibilidade de comunicarem-se com familiares, 

bem como o direito de permanecerem em silêncio.

2. Da prisão preventiva dos fl agrados e do Willian Rafael da Silva Ramos. [...]

Do periculum libertatis

O perigo de liberdade, por sua vez, decorre da alta periculosidade dos agentes, 

revelada através da gravidade concreta do delito de extorsão mediante sequestro 

praticado, conclusão a que se chega a partir das seguintes circunstâncias do fato:

(a) o delito foi praticado em concurso de agentes, ao menos com a colaboração 

de cinco pessoas, havendo fortes indícios de que se trata de organização criminosa 

especializada em delitos de extorsão mediante sequestro, tendo em vista que 

dois deles, Maiquel do Calmo Ramos e Jonas da Rosa, foram reconhecidos como 

autores de delito semelhante ocorrido nesta mesma comarca na data de 23 de 

julho do corrente ano (autos de reconhecimento pessoal de fl s. 93 e 94 do APF);

(b) os criminosos mantiveram a vítima, com 11 (onze) anos de idade, por 

período superior a 24 (vinte e quatro) horas, em cárcere privado em um quarto 

sem energia elétrica e com apenas uma janela, na zona rural do Município de 

Taquara, sendo submetida a ameaça de que, caso a família não fornecesse o 

dinheiro requisitado até determinada hora do dia, a vítima seria morta, fatos estes 

que qualifi cam e agravam o delito praticado;

(c)  na posse dos agentes foram apreendidas uma camiseta com o símbolo 

da Polícia Civil e com os dizeres Delegado de Polícia e duas com o símbolo do 

DENARC e Polícia Civil, o que revela o modo de agir dissimulado, fazendo-se 

passar por agentes públicos a fi m de facilitar a captura da vítima;

(d) foram apreendidos, também, um “tijolo” de substância semelhante a 

maconha, contendo aproximadamente 14,4 gramas, uma pistola Taurus, calibre 

.380, um revórver Taurus, calibre .38. e um veículo GM/Astra, placa IXM0777 (com 

registro de roubo, conforme ocorrência policial n. 15119/2015/10.09.17 - fls. 

36/39), fatos que, isolados, constituem delitos autônomos graves, quais seja, o 

tráfi co ou uso de drogas, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e a 

receptação;

O periculum libertatis deriva, também, do risco de reiteração criminosa, pois, 

como se verifi ca da certidão de antecedentes criminais, todos os fl agrados são 

reincidentes. [...]

Em relação à Andrea Langer Fraga constam os seguintes registros: (a) 

Receptação – denúncia recebida (019/2.10.0004381-3); (b) Tráfi co de drogas – 

sentença condenatória com trânsito em julgado (156/2.02.0001676-2). [...]

Por fi m, a prisão se justifi ca pela conveniência da instrução criminal, lendo 

em vista o risco de que, caso liberados, os fl agrados prejudiquem a identifi cação 

e localização de testemunhas, assim como a busca por documentos e outros 

elementos de prova fundamentais à investigação.
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III. Isso posto, homologo o presente auto de prisão em fl agrante, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, uma vez observadas as formalidades legais e 

constitucionais. Nos termos do art. 310, inc. II, e art. 311, c/c o art. 312, caput, 

todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de Andréa Langer 

Fraga, Maiquel do Calmo Ramos, Jonas da Rosa, Wilson Ricardo Bairros Lemos e 

Willian Rafael Da Silva Ramos, com fundamento na necessidade de se garantir 

a ordem pública, pela conveniência da instrução criminal, assim como para 

assegurar a aplicação da lei penal. [...]

Em seguida, o Juízo a quo indeferiu o pedido de substituição do 

encarceramento provisório da recorrente pela prisão domiciliar deste modo 

(e-STJ fl . 119):

[...] O fato de possuir um fi lho menor de idade com necessidades especiais, 

por si só, não justifi ca a concessão do benefício pleiteado. Isso porque, a despeito 

do situação objetiva apresentada, cumpre saber se a requerente cumpre o 

requisito subjetivo, isto é, se diante do caso concreto é recomendável que 

permaneça em liberdade ou em prisão domiciliar. No caso, entendo que não. 

Primeiro, diante da gravidade do fato, exaustivamente explanado na decisão de 

fl s. 120/122. Segundo, porque o crime de extorsão mediante seqüestro envolveu 

uma criança de 11 (onze) anos, com participação ativa da fl agrada que, segundo 

a vítima, era a “mulher que esteve no local do cativeiro durante dois dias em 

que foi mantida em cárcere”, circunstância que inclusive torna questionável a 

capacidade da investigada em alcançar ao fi lho a proteção de que necessita. E 

terceiro, pela falta de provas cabais de que a criança não esteja recebendo, por 

parte dos familiares, o devido cuidado. Assim, na esteira da manifestação do 

Ministério Público, merece indeferimento o pedido de prisão domiciliar, pois 

incompatível com a gravidade do caso e a necessidade de garantia da ordem 

pública. [...]

Manteve a decisão do Juízo singular o Tribunal de Justiça gaúcho, que 

asseverou (e-STJ fl . 46):

[...] como bem destacado pelo Ilustre Procurador de Justiça, além da ausência 

[de] indício mínimo de prova de que terceiros não possam prestar assistência 

ao filho menor da paciente, segundo informações prestadas pela autoridade 

coatora, foi remetida a cópia dos autos à Promotoria da Infância e Juventude 

a fi m de investigar eventual situação de risco do infante, do que se retira, por 

ora, a inexistência de notícia de grave lesão aos seus direitos fundamentais. 

Não bastasse, a avó da criança, dita como incapaz de prestar cuidados, recebeu 

alta hospitalar em 19.01.2015, não havendo elementos cabais atestando a sua 

impossibilidade de auxiliar o neto (grifei).
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Ora, ao revés do que resolveu o Tribunal estadual, não se pode duvidar 

acerca do direito fundamental do fi lho da recorrente à convivência materna, a 

teor do art. 227 da Constituição da República de 1988.

Afora a Carta Magna, também o art. 19 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente estabelece que “toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e 

educado no seio da sua família”.

Na Convenção sobre os Direitos da Criança, tratado internacional adotado 

pela Assembleia-Geral da ONU em 1989, e ratifi cada pelo Decreto Presidencial 

n. 99.710/1990, também foi estabelecido pelos Estados-parte que “a criança, 

para o pleno e harmonioso desenvolvimento de sua personalidade, deve crescer 

no seio da família”.

Cumpre destacar, ainda, a entrada em vigor da Lei n. 13.257/2016, 

no último dia 9 de março, denominada de “Estatuto da Primeira Infância”, 

estabelecendo um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas 

no “período que abrange os primeiros 6 anos completos ou 72 meses de vida 

da criança” (art. 2º), mediante “princípios e diretrizes para a formulação e 

implementação de políticas públicas para a primeira infância 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.

A esse propósito, a nova norma consolida a corresponsabilidade dos entes 

federados quanto aos direitos da criança, dispondo que “a Política Nacional 

Integrada para a primeira infância será formulada e implementada mediante 

abordagem e coordenação intersetorial que articule as diversas políticas setoriais 

a partir de uma visão abrangente de todos os direitos da criança na primeira 

infância” (art. 6º), além de ensejar modifi cação substancial no Código de Processo 

Penal, imprimindo nova redação ao inciso IV do art. 318 e acrescendo-lhe os 

incisos V e VI. Confi ra-se:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o 

agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de 

idade ou com defi ciência;

IV - gestante;
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V - mulher com fi lho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do fi lho de até 12 (doze) 

anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos 

estabelecidos neste artigo. (grifei)

Tais alterações ao CPP se coadunam com o “fortalecimento da família 

no exercício de sua função de cuidado e educação de seus fi lhos na primeira 

infância”, conforme estabelecido no art. 14, § 1º, do Estatuto ora tratado.

Vale consignar, ainda, que, consoante nos lembrou o Ministro Rogério 

Schietti Cruz, Relator do HC n. 291.439/SP (DJe 11.6.2014), o verbo “poderá” 

constante do caput do art. 318 foi entendido, pela doutrina de Gustavo Badaró, 

como um “dever” do juiz em determinar o cumprimento da prisão preventiva 

em prisão domiciliar, caso presentes os determinantes do dispositivo legal, desta 

forma:

[...] A Lei n. 12.403/2911 passou a prever a prisão domiciliar. Não se trata, 

porém, de uma modalidade autônoma de medida cautelar pessoal, mas de uma 

forma especial de cumprir a medida de prisão preventiva.

Trata-se de uma “substituição” da medida cautelar de prisão preventiva, como 

deixa claro do caput do art. 318 “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela 

domiciliar quando [...]”.

A questão não é meramente terminológica, havendo refl exos práticos em 

considerar a prisão domiciliar verdadeira modalidade de prisão. Por exemplo, o 

tempo de prisão domiciliar será considerado para fi ns de detração, nos termos 

do art. 42 do CP, que se refere à “prisão provisória”. A prisão domiciliar é, por certo, 

espécie de prisão provisória.

No máximo, poder-se-ia considerar que a prisão domiciliar (CPP, arts. 317 e 318) 

é uma medida substitutiva da prisão preventiva, e não uma medida alternativa à 

prisão.

[...] As hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, inspiradas em razões 

humanitárias, estão previstas no art. 318 do CPP:

[...] Embora o art. 318 utilize o verbo “poderá”, é de considerar que, demonstrada 

a hipótese de incidência do art. 318, o juiz deverá determinar o cumprimento da 

prisão preventiva em prisão domiciliar. Trata-se de direito subjetivo do preso, 

independentemente de o preceito empregar o verbo “poder” a indicar inexistente 

poder discricionário do juiz”. Ou seja, deve-se ler o “poderá” como deverá.

Para a sua concessão, o ônus da prova incumbirá ao requerente, normalmente o 

investigado ou acusado que tenha a prisão preventiva decretada contra si. Todavia, 
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nada impede que, desde que no momento em que se decrete a prisão preventiva, 

o juiz determine o seu cumprimento em prisão domiciliar, caso a hipótese legal 

já esteja demonstrada (p. ex.: se no inquérito policial já houve cópia da certidão 

de nascimento ou de documento de identidade, comprobatório de que o 

investigado é maior de 80 anos). (Processo Penal. Rio de Janeiro: Campus: Elsevier, 

2012, p. 746-747) [...] (grifei)

Embora, ao final, tenha o Ministro Rogério Schietti afirmado que o 

suposto “dever” do juiz em determinar o cumprimento da prisão em regime 

domiciliar se presentes as condições objetivas previstas em lei “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”, certo é que, feita a ressalva, estamos diante de caso em que a 

substituição da prisão preventiva se justifi ca.

O pai da criança também se encontra preso, e a avó materna sofreu AVC 

isquêmico em janeiro de 2015 e, por mais que já tenha recebido alta hospitalar, 

encontra-se com sequelas e limitação de deambulação (e-STJ fl s. 47/48).

Não se pode negar, outrossim, que o crime anterior praticado pela 

recorrente foi cometido sem violência ou grave ameaça (tráfi co de drogas). 

Quanto ao delito de receptação, mencionado no decreto preventivo, estamos 

diante apenas de uma denúncia recebida.

Em circunstâncias semelhantes, esta Turma concluiu o seguinte a respeito 

da prisão provisória:

[...] Verifi ca-se que foi decretada a custódia cautelar, fundamentalmente, em 

razão da gravidade abstrata dos delitos, da conjecturada participação do paciente 

em organização criminosa e do clamor social. Destacou-se, por fi m, o risco para a 

ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Em imprópria achega, o Colegiado a quo mencionou, ainda, o fato de o paciente 

ser reincidente e encontrar-se foragido.

Ora, há de ver que declinar, unicamente, tais dados, sem respaldo em 

circunstâncias colhidas da situação concreta, não se constituem elementos aptos a 

ensejar a prisão provisória. [...] (HC 318.504/SP, trechos do voto da Relatora Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 21.5.2015, 

grifei.)

Ressalte-se, ainda, que, em casos similares, esta Corte Superior já deferiu a 

prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva. Veja-se:
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Processual Penal. Habeas corpus. Tráfi co de drogas. Prisão preventiva. Revista 

íntima. Inconstitucionalidade. Matéria não examinada pelo Tribunal de origem. 

Supressão de instância. Confi guração. Fundamentação. Gravidade concreta do 

crime. Demonstração. Paciente genitora de menor de 12 (doze) anos. Condições 

pessoais favoráveis. Situação excepcional. Princípio da proteção integral. 

Possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar. Ordem denegada.

1. A alegação de que a revista íntima seria inconstitucional, porquanto 

violadora de direitos e garantias individuais, não foi examinada pelas instâncias 

inferiores, não podendo, assim, ser apreciada por este Superior Tribunal de Justiça, 

sob pena de indevida supressão de instância.

2. Por evidente que a nova redação do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, 

dada pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), veio à lume com 

o fi to de assegurar a máxima efetividade ao princípio constitucional da proteção 

integral à criança e adolescente, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal, 

bem como no feixe de diplomas normativos infraconstitucionais integrante de 

subsistema protetivo, do qual fazem parte o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei n. 8.069/1990), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Decreto n. 

99.710/1990), dentre outros.

3. Quando a presença de mulher for imprescindível a fi m de prover os cuidados a 

fi lho menor de 12 (doze) anos de idade, cabe ao magistrado analisar acuradamente a 

possibilidade de substituição do carcer ad custodiam pela prisão domiciliar, legando 

a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem claramente 

a insufi ciência da inovação legislativa em foco.

4. Ordem concedida para substituir a custódia preventiva da paciente pela 

domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, fi cando a 

cargo do Magistrado singular a fi scalização do cumprimento do benefício, com 

a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia 

domiciliar tem o condão de ensejar o restabelecimento da constrição cautelar. 

(HC 355.229/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado 

em 24.05.2016, DJe 13.06.2016, grifei.)

Habeas corpus. Decisão de Desembargador relator que indeferiu pedido 

liminar. Súmula 691/STF. Superação. Artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 

n. 11.343/2006. Prisão domiciliar. Filho menor de 6 anos. Peculiaridades concretas. 

Medida sufi ciente para a garantia da ordem pública. Flagrante ilegalidade. Ordem 

concedida de ofício.

1. Nos termos do enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, 

“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus 

impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal 

Superior, indefere a liminar”.

2. Tal impeditivo é ultrapassado somente em casos excepcionais, nos quais 

a ilegalidade é tão flagrante de modo a não escapar à pronta percepção do 

julgador, como na hipótese dos autos.
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3. O juiz deverá substituir a prisão preventiva do acusado pela prisão domiciliar, 

quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 

(seis) anos de idade e tal medida revelar-se útil e sufi ciente como alternativa à prisão 

ad custodiam.

4. No caso dos autos, a paciente não ostenta registros criminais, os contornos 

da sua participação delitiva não estão muito bem delineados e ela comprovou ser 

genitora de duas crianças, uma delas de um ano.

5. Assim, a prisão domiciliar deve ser deferida, por razões humanitárias, em 

decorrência da doutrina da proteção integral à criança 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, mesmo porque a medida cautelar revela-se adequada para a 

salvaguarda da ordem pública, diante das condições favoráveis que a paciente 

ostenta (primariedade e residência fi xa) e das peculiaridades do caso, em que o juiz 

de primeiro grau não demonstrou ser a cautela extrema a única idônea a tutelar a 

ordem pública.

6. A violação da prisão domiciliar enseja o restabelecimento da prisão preventiva, 

que também pode ser novamente aplicada pelo julgador, se sobrevier situação que 

confi gure a exigência da cautelar mais gravosa.

7. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir 

a prisão preventiva por prisão domiciliar. (HC 291.439/SP, Rel. Ministro Rogerio 

Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.5.2014, DJ de 11.6.2014, grifei.)

Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualifi cado. Motivo torpe e 

emprego de recurso que difi cultou a defesa da vítima. Prisão preventiva. Recorrente 

grávida e com dois filhos menores. Condições pessoais favoráveis. Situação 

excepcional. Princípio da dignidade da pessoa humana. Possibilidade de colocação 

da agente em prisão domiciliar. Exegese do art. 318, III, da Lei n. 12.403/2011. 

Questão não discutida no aresto combatido. Supressão. Constrangimento ilegal 

reconhecido. Ordem concedida de ofício.

1. Com o advento da Lei n. 12.403/2011, permitiu-se ao juiz a substituição da 

prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados 

especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com defi ciência e a providência 

revelar-se sufi ciente como alternativa à constrição provisória.

2. Não obstante a gravidade da imputação, a excepcionalidade da situação em 

que se encontra a recorrente, que está grávida e possui dois fi lhos menores, um deles 

com apenas 3 (três) anos de idade, justifi ca que, por razões humanitárias, pelo bem 

das crianças que merecem os cuidados da mãe, se permita que aguarde em prisão 

domiciliar o julgamento da ação penal a que responde perante o Juízo singular.

3. Os predicados pessoais favoráveis da agente – primária, sem registro de 

outros envolvimentos criminais, com residência fixa e profissão definida –, 

reforçam a conclusão pela sufi ciência e adequação do benefício.
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4. Eventual descumprimento das condições da prisão domiciliar implicará no 

imediato restabelecimento da constrição preventiva.

5. Recurso ordinário não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de habeas 

corpus de ofício, para substituir a prisão preventiva da recorrente por domiciliar, 

nos termos do art. 318, III, do CPP, devendo o Juízo singular fi car responsável pela 

fi scalização do cumprimento do benefício. (RHC 49.537/CE, Rel. Ministro Jorge 

Mussi, Quinta Turma, julgado em 7.10.2014, DJe 23.10.2014, grifei.)

Assim, não obstante a gravidade da imputação, verifi co a vulnerabilidade 

da situação em que se encontra o fi lho da recorrente e a necessidade de se deferir 

a ordem pleiteada, em homenagem à dignidade da pessoa humana, à proteção 

integral à criança e, também, ao estabelecido no art. 318, III, do Código de 

Processo Penal.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para substituir a prisão preventiva 

de Andrea Langer Fraga pela domiciliar, mediante monitoração eletrônica, aos 

ditames do art. 318, III, c/c o art. 319, IX, ambos do Código de Processo Penal, 

devendo o Juízo singular responsabilizar-se pela fi scalização do cumprimento 

do benefício, com a advertência de que eventual desobediência às condições da 

custódia domiciliar tem o condão de ensejar o restabelecimento da constrição 

cautelar.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 81.300-SP (2017/0040499-3)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Recorrente: Fernando Pereira Bromonschenkel (Preso)

Advogados: César Augusto Moreira - SP129373

Bianca Abdo Eckschmiedt - SP375938

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Recurso em habeas corpus. Associação criminosa. Fraude em 

licitações. Prisão processual. Filho em primeira infância. Proteção 
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diferenciada ao pai. Imprescindibilidade dos cuidados paternos. Não 

demonstração. Recurso improvido.

1. O Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), a 

partir das Regras de Bangkok, normatizou diferenciado tratamento 

cautelar em proteção à gestante e à criança (a mãe com legalmente 

presumida necessidade de cuidar do fi lho, o pai mediante casuística 

comprovação - art. 318, IV, V e VI do Código de Processo Penal), 

cabendo ao magistrado justifi car a excepcional não incidência da 

prisão domiciliar - por situações onde os riscos sociais ou ao processo 

exijam cautelares outras, cumuladas ou não, como o monitoramento 

eletrônico, a apresentação judicial, ou mesmo o cumprimento em 

estabelecimento prisional.

2. Decisão atacada que valora não ter sido comprovado o 

requisito legal de ser o acusado o único responsável pelos cuidados 

da criança, ou mesmo de que é imprescindível para esses cuidados, 

pois somente teria o condão de auxiliar a esposa com os cuidados com o 

fi lho, pois, segundo mencionado, ela encontra-se dividida entre os afazeres 

de casa, sustento do lar e cuidados com o fi lho, de modo que não há 

ilegalidade a ser sanada.

3. Recurso em habeas corpus improvido.

ACÓRDÃO

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

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

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

negar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro 

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

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

Ministro Relator.

Brasília (DF), 6 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 20.4.2017
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de recurso em habeas corpus, com 

pedido liminar, no qual busca-se a substituição da custódia preventiva por prisão 

domiciliar, com fulcro no art. 318, III, do CPP, sob alegativa de que possui fi lho 

menor, atualmente com cinco anos de idade, que desde a prisão preventiva do 

recorrente, ocorrida em 25.6.2015, vem sofrendo de transtorno psicológico 

severo, sendo imprescindível a presença do genitor para seus cuidados.

O acórdão combatido foi assim ementado (fl . 152):

Habeas corpus. Substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar. 

Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 318 do Código de Processo 

Penal. Necessidade de prova cabal da imprescindibilidade dos cuidados para a 

prole menor não satisfeita. Ordem denegada.

O recorrente, Fernando Pereira Bromonschenkel, foi denunciado pela prática 

dos crimes tipifi cados no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, art. 317, 

§ 1º, do Código Penal e art. 90 da Lei de Licitações.

A liminar foi indeferida. (fl s. 346/348)

As informações foram prestadas. (fl s. 399/410)

O parecer do Ministério Público Federal foi pelo não provimento do 

recurso. (fl s. 558/562)

Na origem, a Ação Penal n. 0015960-11.2015.8.26.0506, foi encerrada a 

instrução processual e aberto prazo na forma do art. 402 do Código de Processo 

Penal, conforme informações prestadas pela Vara de origem, em 22.3.2017.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): A decisão que indeferiu o pedido 

de substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar, assim dispôs (fl s. 

13/15):

Vistos.

O réu Fernando Pereira Bromonschenkel apresentou pedido de concessão de 

prisão domiciliar sob o argumento de que seu fi lho, atualmente com quatro anos 

de idade, está padecendo de transtorno psicológico decorrente da sua ausência 
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no convívio familiar e, em razão disto, necessita estar presente para auxiliar nos 

cuidados com o menor, eis que sua esposa estaria atarefada com os cuidados da 

casa, sustento do lar e a maternidade.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido do Requerente, 

sustentando que as suas alegações não autorizam a concessão da medida 

pleiteada.

De fato assiste razão ao “Parquet”, posto que a hipótese trazida aos autos pelo 

Requerente não justifi ca a medida requerida.

É cediço que a prisão domiciliar pleiteada pelo Requerente é “substitutiva” da 

prisão preventiva, com supedâneo no artigo 318, inciso III, do Código de Processo 

Penal, ou seja tem como escopo o cumprimento da prisão preventiva em regime 

domiciliar.

Entrementes, há que sopesar as assertivas do Requerente apresentadas como 

fundamentos para a concessão da prisão domiciliar, eis que não devidamente 

demonstrada a imprescindibilidade de tal medida.

O citado dispositivo legal dispõe de forma clara ser “imprescindível aos 

cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com defi ciência”.

Cabe ao operador do direito aplicar a norma geral e abstrata ao caso concreto, 

analisando todas as circunstâncias fáticas para a efetiva subsunção do fato àquela 

norma.

Na hipótese em tela, a presença do Requerente no lar somente teria o condão 

de auxiliar a esposa com os cuidados com o fi lho, pois, segundo mencionado, ela 

encontra-se dividida entre os afazeres de casa, sustento do lar e cuidados com o fi lho. 

Verifi ca-se, assim, que as atribuições da esposa do Requerente são semelhantes a 

uma grande parcela de mulheres que são divorciadas, ou que possuem seus maridos 

presos ou até mortos. Nestes casos, as mulheres passam a assumir a posição de 

provedora da casa, concomitantemente com os afazeres domésticos e de mãe.

Nessa senda, se a fi nalidade do legislador fosse tão somente uma aplicação 

“fria”, meramente literal, do texto da lei, grande parte da população carcerária 

deveria estar sob o regime da prisão domiciliar, o que certamente não representa 

a “mens legislatoris”. É por esta razão que o texto legal não deve ser interpretado 

literalmente, mas deve buscar o interesse da lei e resguardar os valores e direitos 

por ela protegidos.

O jurista Guilherme de Souza Nucci leciona sobre o cabimento da prisão 

domiciliar na situação alegada pelo réu (inciso III, do artigo 318 CPP), nos 

seguintes termos:

“(...) Na maior parte dos casos, destina-se à mulher, pois é encargos seu cuidar 

dos fi lhos em tenra idade ou portadores de defi ciência. O acusado que pretenda 

o benefício, haverá de demonstrar, claramente, o seu vínculo com a criança e, 

em particular, os cuidados especiais e imprescindíveis a ela destinados. Não 
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basta juntar as autos a certidão de nascimento, provando a paternidade ou 

maternidade; há que se demonstrar a tutela existente”. (Código de Processo Penal 

comentado. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 722)

É com esse raciocínio que se verifi ca a ausência de imprescindibilidade da tutela 

pretendida, haja vista que a mãe é pessoa capaz, não possui idade avançada e tem 

condições, assim como grande porção das mulheres da sociedade, de cuidar do fi lho, 

dos afazeres domésticos e prover o sustento.

Da mesma forma não se encontra patente a presença da necessidade de 

“cuidados especiais” que, ao meu ver, refere-se a crianças que efetivamente 

precisem de cuidados excepcionais e em situação que foge da normalidade. Não 

está aqui sustentando ser a prisão do pai uma condição normal, mas a ausência 

temporária de um ente querido causa normalmente um abalo psicológico e, neste 

sentido, que não se confi gura uma situação anormal e excepcional. Neste caso, a 

criança ainda pode ter a conforto e o convívio com a sua genitora, familiares e 

amigos, de forma que poderá haver um suporte afetivo e ainda psicológico, com 

tratamento adequado por um profi ssional.

De mais a mais, o relatório médico apresentado foi apresentado como uma 

prova unilateral, não podendo a ela atribuir o mesmo valor a uma prova obtida 

em juízo, por perito ofi cial e sujeito a compromisso legal, sem olvidar em hipótese 

alguma da competência do profi ssional.

Frise-se, ainda, que a prisão domiciliar nos moldes adotados pelo Estatuto 

Processual Penal não confi gura um direito subjetivo do preso provisório, sendo 

necessário passar pelo crivo do Magistrado, consoante já exposto acima.

Nesse sentido:

“A prisão domiciliar constitui faculdade do juiz – e não direito subjetivo 

do acusado. Por óbvio, não signifi ca dizer que a sua concessão se submete ao 

capricho do magistrado, algo afrontoso à legalidade. Se o sujeito, cuja preventiva 

é decretada, preenche alguma das hipóteses do art. 318 do CPP, havendo 

oportunidade, merecimento e conveniência, o juiz pode inseri-lo em prisão 

domiciliar. Não haveria sentido, por exemplo, em ser o magistrado obrigado a 

colocar em domicílio o perigoso chefe de uma organização criminosa somente 

porque completou 80 anos”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo 

Penal comentado. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 721).

O posicionamento da jurisprudência é uníssono a esse respeito:

[...]”

Noutro passo, não se pode perder de vista a imperiosidade da segregação cautelar 

do Requerente, por ser pessoa que ocupa posição de destaque na organização 

criminosa, sendo certo que a sua liberdade nesse momento processual, em que não 

se iniciou a colheita da prova oral é extremamente temerária à regular instrução 

processual.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

990

É oportuno esclarecer que o pedido em apreço possui requisito específi co, não 

podendo se valer dessa hipótese legal para se colocar fora do cárcere, o que já foi 

pleiteado diversas vezes pelo Requerente.

Posto isso, não fi cando evidenciada nos autos se tratar de tutela imprescindível 

e indispensável para a saúde do menor, não resta confi gurada a hipótese legal 

de cabimento da medida pretendida. Destarte, indefi ro a concessão da prisão 

domiciliar ao Requerente Fernando Pereira Bromonschenkel.

Intimem-se.

(grifou-se)

Como se vê, integra a decisão que negou a concessão de prisão domiciliar, 

mantendo o decreto preventivo, fundamento concreto porque o agente ocupa 

posição de destaque na organização criminosa. Realmente, anormais são os riscos 

sociais a justifi car a ordem pública contra agentes que integram organizações 

criminosas reiteradamente atuantes, pelo risco então evidenciado de reiteração. 

Legítima, pois, a constrição da liberdade determinada.

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífi ca no sentido de que a 

constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, 

envolvendo organização criminosa, ainda mais diante da acentuada 

periculosidade do acusado, evidenciada na sua posição de destaque no grupo 

criminoso. Confi ra-se: RHC 74.347/MG, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta 

Turma, julgado em 22.11.2016, DJe 7.12.2016; RHC 75.524/SP, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6.10.2016, DJe 21.10.2016; 

RHC 75.235/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 

4.10.2016, DJe 14.10.2016; RHC 74.000/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, julgado em 1º.9.2016, DJe 14.9.2016.

Duas ordens de fundamentos convencionais trouxeram diferente 

tratamento cautelar recente no país: a proteção prioritária à criança e o 

diferenciado tratamento processual à mãe infratora.

A criança precisa preferencial atenção estatal, especialmente na primeira 

infância, como tive oportunidade de examinar em âmbito acadêmico 

(CORDEIRO, Nefi ; CAPELARI JR, Osvaldo. Natalidade e encarceramento 

feminino no Brasil: a revisão necessária para um futuro de dignidade mínima às 

crianças fi lhas de mães em unidades prisionais. Direitos e garantias fundamentais 

V [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/UNICURITIBA. 

CONPEDI: Florianópolis, 2016. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/

publicacoes/02q8agmu/2153uj07>. Acesso em: 08 mar 2017. ISBN: 978-85-

5505-355-9, pg. 183):
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Faz-se necessária, portanto, uma breve digressão sobre a doutrina da absoluta 

prioridade em relação à criança, objeto do estudo, constitucionalmente extraída 

do art. 227 da CF, colhida da Convenção sobre os Direitos da Criança, devendo-se 

anotar, segundo a doutrina de KREUZ (2012, pg. 64) que houve uma mudança de 

paradigma no que se refere à constitucionalização dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, passando-se de um contexto de primazia da chamada “Doutrina da 

Situação Irregular” à preponderância de uma nova perspectiva, a da Doutrina da 

Proteção Integral, estimulada pela agenda das Nações Unidas.

Nas Nações Unidas a doutrina da proteção integral é expressada por 

diversos instrumentos normativos internacionais, como a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem (1948), a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos 

da Criança (1989), as Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração 

da Justiça de Menores (Regras Mínimas de Beijing) (1985), as Diretrizes das 

Nações Unidas para prevenção da Delinquência Juvenil (1990) e as Regras 

Mínimas para a Proteção de Jovens Privados de Liberdade (1989), entre outros.

É o reconhecimento de que ao lado, e talvez acima, dos interesses na 

persecução criminal efi ciente e protetora da sociedade, também é de suprema 

importância a atenção aos interesses atingidos de crianças e adolescentes.

Outra preocupação mundial é o crescente encarceiramento feminino, 

notadamente em razão da natalidade (CORDEIRO, Nefi ; CAPELARI JR, 

Osvaldo. Natalidade..., pg. 187):

... diante do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, entre 

2000 a 2014 a população feminina nos presídios aumentou 567,4%, enquanto a 

média de crescimento masculino, no mesmo período, foi de 220,20%. É tendência 

mundial, que incita ao debate sobre o encarceramento feminino.

As Regras de Bangkok foram aprovadas, no ano 2010, pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas (VENTURA, 2015, pp. 607/619), fi xando a preocupação da 

comunidade internacional com os direitos humanos relativos à maternidade, à 

família e à saúde (inclusive sexual e reprodutiva) das mulheres e dos seus fi lhos 

nos presídios, e estabelecendo, ainda, uma proposta de responsabilização dos 

Estados em caso de negligência na implementação de leis e políticas públicas 

de proteção e promoção dos direitos humanos das encarceradas e de seus 

fi lhos. É norma afi rmativa de princípios e valores fundamentais da humanidade, 

em resposta a um quadro de políticas públicas e legislações internas que se 

apresentavam como obstáculo a essas garantias.

Embora não possua o grau de vinculabilidade de um Tratado, trata-se de 

norma cuja aceitação é feita de forma consensuada entre os Estados signatários, 

assim admitindo o Brasil que se submete às regras por ele admitidas.
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Nessa linha orientativa é que vieram as Regras de Bangkok, o principal 

marco normativo internacional de tratamento das mulheres presas, a orientar 

medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras.

No Brasil, o Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016) 

normatizou o diferenciado tratamento cautelar à gestante e à mulher com fi lhos 

até doze anos, ou pai (quando único responsável pela criança) - nova redação 

dada ao art. 318, IV, V e VI, do Código de Processo Penal.

Na condição de gestante e de mãe de criança, nenhum requisito é 

legalmente exigido, afora a prova dessa condição. No caso do pai de criança, é 

exigida a prova de ser o único responsável pelos cuidados da criança.

Assim, incorpora-se como novo critério geral a concessão da prisão 

domiciliar em proteção da gestação ou da criança (a mãe com legalmente 

presumida necessidade de cuidar do filho, o pai mediante casuística 

comprovação), cabendo ao magistrado justifi car a excepcionalidade - situações 

onde os riscos sociais ou ao processo exijam cautelares outras, cumuladas ou 

não, como o monitoramento eletrônico, a apresentação judicial, ou mesmo o 

cumprimento em estabelecimento prisional:

É a adoção de um novo padrão comportamental, de parte das instituições 

públicas, no sentido de aplicar a essas condenadas penas alternativas ou menos 

gravosas, em especial quando se tratar de prisão cautelar, atendendo-se, assim, à 

sistemática dos ordenamentos jurídicos na contemporaneidade, fundada na primazia 

da garantia dos Direitos Humanos (CORDEIRO, Nefi ; CAPELARI JR, Osvaldo. 

Natalidade..., pg. 189).

Examinando a decisão judicial atacada, vê-se que não admitiu o magistrado 

como comprovada a condição de único responsável, ou mesmo de ser 

imprescindível aos cuidados do fi lho menor. Ao contrário, afi rmou que Na 

hipótese em tela, a presença do Requerente no lar somente teria o condão de auxiliar a 

esposa com os cuidados com o fi lho, pois, segundo mencionado, ela encontra-se dividida 

entre os afazeres de casa, sustento do lar e cuidados com o fi lho. Assim, justifi cada 

a não incidência do requisito legal, e descabendo a revisão da valoração dessa 

prova na via do habeas corpus, é de se reconhecer como inexistente ilegalidade a 

ser sanada.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso em habeas corpus.



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 29, (246): 875-1005, abril/junho 2017 993

RECURSO ESPECIAL N. 1.521.239-MG (2015/0058258-9)

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Recorrente: Diogo Nepomuceno Dutra

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Recorrido: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

EMENTA

Recurso especial. Tráfi co de drogas e posse irregular de munição 

de uso permitido. Alegações fi nais. Ausência de pedido expresso de 

condenação pelo Ministério Público. Irrelevância. Indisponibilidade 

da ação penal pública. Tipicidade da conduta. Recurso não provido.

1. Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, 

não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, 

como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a 

acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o 

posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa 

do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação 

penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, 

possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente – ou 

mesmo oposta – do colega que, na denúncia, postulara a condenação 

do imputado.

2. As posições contingencialmente adotadas pelos representantes 

do Parquet no curso de um processo – no caso, trata-se de mera omissão 

nas alegações fi nais, relativamente ao pedido de condenação contido 

na denúncia – não eliminam o confl ito que está imanente, permanente, 

na persecução penal, que é o confl ito entre o interesse punitivo do 

Estado, representado pelo Ministério Público, Estado-acusador, e o 

interesse de proteção à liberdade do indivíduo acusado, ambos sob a 

responsabilidade do órgão incumbido da soberana função de julgar, 

por meio de quem, sopesadas as alegações e as provas produzidas sob 

o contraditório judicial, o Direito se expressa concretamente.

3. Embora o Ministério Público, em alegações fi nais, não haja 

pedido, expressamente, a condenação do acusado pelo crime descrito 
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no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, ainda assim remanesceu presente a 

acusação formulada no início da persecução penal – a qual é julgada 

pelo Estado-juiz, mediante seu soberano poder de dizer o direito (juris 

dicere) –, notadamente porque o órgão ministerial, em seus pedidos, 

pleiteou a “procedência da ação penal para condenar o acusado Diogo 

Nepomuceno Dutra nos termos da denúncia”.

4. Uma vez que foi encontrada, no interior da residência do 

recorrente, uma munição calibre 38, de uso permitido, em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar, mostra-se típica, material e 

formalmente, a conduta a ele imputada (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

5. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao 

recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Nefi  Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro, Maria Th ereza de Assis Moura e 

Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 9 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 16.3.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Diogo Nepomuceno Dutra interpõe 

recurso especial, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição 

Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais (Apelação Criminal n. 1.0145.12.079130-9/001).

Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes 

previstos nos arts. 12 da Lei n. 10.826/2003 e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Nas razões do recurso especial, aponta violação dos arts. 24, 386, III, e 500 

do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o Ministério Público, em 

alegações fi nais, não pediu a condenação pelo crime descrito no art. 12 da Lei n. 

10.826/2003, mas tão somente pelo delito de tráfi co de drogas.
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Ainda, afirma que não há tipicidade material na conduta de possuir 

munição em sua residência, de maneira que deve ser aplicado o princípio 

da insignifi cância em relação ao delito descrito no art. 12 do Estatuto do 

Desarmamento. Argumenta que “uma única munição calibre 38 não tem o 

condão de gerar dano ou perigo relevante, não lesiona ou coloca em risco o bem 

jurídico tutelado na intensidade exigida pelo princípio da ofensividade” (fl . 337).

Requer o provimento do recurso, “com a absolvição do recorrente e/ou 

julgando improcedente a imputação acerca do art. 12 da Lei n. 10.826/2003” (fl . 

345).

Contrarrazões às fl s. 351-357 e decisão de admissibilidade às fl s. 359-360.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do 

recurso.

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator): No que tange à alegação 

de que não seria possível a condenação do recorrente pelo crime previsto no 

art. 12 da Lei n. 10.826/2003 – porquanto o Ministério Público, em alegações 

fi nais, não pleiteou a procedência da acusação especifi camente no tocante a esse 

delito –, verifi co que a Corte estadual assim se manifestou (fl . 300):

Argúi, a i. defesa, ofensa ao sistema acusatório. Diz não ser possível a 

condenação do recorrente nas iras do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, porquanto o 

Ministério Público não sustentou a procedência da acusação neste aspecto. Sem 

razão, contudo.

A omissão do Parquet não impõe a pretendida absolvição.

Efetivamente, diante do oferecimento e posterior recebimento da Denúncia, 

as alegações ministeriais, sejam elas acusatórias ou absolutórias, não vinculam o 

magistrado, que decide - motivadamente - segundo sua pessoal convicção.

Faço lembrar que o Ministério Público, instituição a que o constituinte de 

1988 incumbiu, privativamente, de promover a ação penal pública (art. 129, I, 

da Constituição Federal), possui o dever de deduzir, presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, a pretensão punitiva estatal, compromissado 

com a descoberta da verdade e a realização da justiça.

Ao contrário de outros sistemas, em que o Ministério Público dispõe, por critérios 

de discricionariedade, da ação, no processo penal brasileiro o Promotor de Justiça 
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não pode abrir mão do dever de conduzir a actio penalis até seu desfecho, quer 

para a realização da pretensão punitiva, quer para, se for o caso, postular a 

absolvição do acusado, hipótese, aliás, que não obriga o juiz natural da causa, 

consoante disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a atender ao pleito 

ministerial.

Deveras, o art. 385 do Código de Processo Penal prevê que, quando 

o Ministério Público pede a absolvição do acusado, ainda assim o juiz está 

autorizado a condená-lo, dada, também aqui, sob a ótica do Poder Judiciário, 

a soberania do ato de julgar. Ademais, no nosso sistema, ao contrário de outros, 

o órgão ministerial não dispõe livremente da ação penal. É dizer, o Ministério 

Público é o titular da ação penal, mas dela não pode, por razões de conveniência 

institucional, simplesmente dispor, tal como ocorre na ação penal de iniciativa 

privada.

Dito de outro modo, quando o Parquet pede a absolvição de um réu, não 

há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação (“Art. 42 do CPP. O 

Ministério Público não poderá desistir da ação penal”), como faz o promotor 

norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution 

motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso 

sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico 

de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, mesmo que, 

eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente 

– ou mesmo oposta – à do colega que, na denúncia, postulara a condenação do 

imputado.

No tocante à natureza dos interesses postos em confl ito no Processo Penal, 

reporto-me à oportuna e avalizada lição de Giovanni Leoni (Diritto Procesuale 

Penale, 7. ed., Napoli, Jovene, 1968, p. 497 ss), que, em tradução livre, assere:

No Processo Penal se estabelecem duas situações distintas: uma imanente de 

confl ito entre o direito punitivo do estado e o direito de liberdade do agente; e, 

outra, contingente, de relação entre o Ministério Público e o acusado, que pode 

reproduzir a primeira situação ou divorciar-se integralmente dela.

E acrescenta o eminente professor italiano:

Na jurisdição criminal não há propriamente uma demanda do Ministério 

Público contra uma demanda do réu, mas uma posição estática de interesse 

punitivo que está atrás do Ministério Público. E uma posição estática de interesse 

à liberdade que fi ca às costas do agente.
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A compreensão, portanto, de tal escólio é de que as posições 

contingencialmente adotadas pelos representantes do Ministério Público no 

curso de um processo – aqui se trata de mera omissão nas alegações fi nais, 

relativamente ao pedido de condenação contido na denúncia – não eliminam o 

confl ito que está imanente, permanente, na persecução penal, que é o confl ito 

entre o interesse punitivo do Estado, representado pelo Parquet, Estado-

acusador, e o interesse de proteção à liberdade do indivíduo acusado, ambos sob 

a responsabilidade do órgão incumbido da soberana função de julgar, por meio de 

quem, sopesadas as alegações e as provas produzidas sob o contraditório judicial, 

o Direito se expressa concretamente.

Portanto, mesmo que o órgão ministerial, em alegações fi nais, não haja 

pedido, expressamente, a condenação do acusado pelo crime descrito no art. 12 

da Lei n. 10.826/2003, ainda assim remanesceu presente a acusação formulada 

no início da persecução penal – a qual é julgada pelo Estado-juiz, mediante 

seu soberano poder de dizer o direito (juris dicere) –, notadamente porque o 

órgão ministerial, em seus pedidos, pleiteou a “procedência da ação penal para 

condenar o acusado Diogo Nepomuceno Dutra nos termos da denúncia” (fl . 

175).

Assim, entendo que, sob esse viés, não há como ser afastada a condenação pelo 

crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Da mesma forma, não há como acolher a alegação do recorrente de que 

seria materialmente atípica a conduta de possuir ilegalmente munição no 

interior de sua residência (art. 12 do Estatuto do Desarmamento), haja vista 

que “O Superior Tribunal de Justiça fi rmou o entendimento de que o delito 

do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 busca tutelar a segurança pública, colocada 

em risco com a posse ou porte de arma, acessório ou munição à revelia do 

controle estatal, não impondo à sua confi guração o resultado naturalístico ou 

efetivo perigo de lesão” (AgRg no REsp n. 1.577.846/RS, Rel. Ministro Ribeiro 

Dantas, 5ª T., DJe 9.11.2016), de maneira que não se lhe aplica o princípio da 

insignifi cância.

Logo, uma vez que foi encontrada, no interior da residência do recorrente, 

uma munição calibre 38, de uso permitido, em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar, entendo ser típica, material e formalmente, a conduta a ele 

imputada (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

À vista do exposto, nego provimento ao recurso especial.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.627.028-SP (2016/0246832-9)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo

Recorrido: Pamela Karoline Rocha de Lima

Advogado: Rodrigo Soares de Carvalho - SP245891

EMENTA

Recurso especial. Penal. Estatuto do Desarmamento. Delito 

tipifi cado no artigo 16, parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/2003. 

Porte de artefato explosivo. Granada de gás lacrimogêneo/pimenta. 

Inadequação típica. Recurso improvido.

1. Explosivo é, em sentido amplo, um material extremamente 

instável, que pode se decompor rapidamente, formando produtos 

estáveis. Esse processo é denominado de explosão e é acompanhado 

por uma intensa liberação de energia, que pode ser feita sob diversas 

formas e gera uma considerável destruição decorrente da liberação 

dessa energia.

2. Não será considerado explosivo o artefato que, embora ativado 

por explosivo, não projete e nem disperse fragmentos perigosos 

como metal, vidro ou plástico quebradiço, não possuindo, portanto, 

considerável potencial de destruição.

3. Para a adequação típica do delito em questão, exige-se que 

o objeto material do delito, qual seja, o artefato explosivo, seja capaz 

de gerar alguma destruição, não podendo ser tipifi cado neste crime a 

posse de granada de gás lacrimogêneo/pimenta, porém, não impedindo 

eventual tipifi cação em outro crime.

4. Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Sexta 
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Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto 

da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio 

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

Ministra Relatora.

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

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 3.3.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Trata-se de recurso especial 

interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento na 

alínea “a” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, manejado contra 

acórdão do Tribunal de Justiça daquele Ente da Federação, in verbis (fl . 505):

Tráfico de entorpecentes. Provas seguras demonstrando o efetivo 

envolvimento da acusada no comércio de drogas. Condenação. Necessidade. 

Penas e regime merecedores de reparos.

Estatuto de Desarmamento. Apreensão de duas granadas com “gás 

lacrimogêneo” e “gás de pimenta” na residência da acusada. Ausência de efetiva 

potencialidade lesiva. Ocorrência. Conduta atípica. Hipótese.

Recurso parcialmente provido.

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação do artigo 16, parágrafo 

único, inciso III, da Lei n. 10.826/2003, ao argumento de que é típica a 

conduta de portar duas granadas, sendo uma de gás de pimenta e outra de gás 

lacrimogêneo.

Salienta que “explosivo é o tipo de matéria que, quando iniciada, sofre 

decomposição muito rápida em produtos estáveis, com grande liberação de calor 

e desenvolvimento súbito de pressão” (fl . 533).

Requer, ao fi nal, o provimento do recurso.

Apresentadas as contrarrazões e admitido o recurso, o Ministério Público 

Federal manifestou-se pelo não provimento do apelo especial.

É o relatório.
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VOTO

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

autos que foi oferecida denúncia contra a recorrida Pamela Karoline Rocha de 

Lima pela prática dos delitos tipifi cados nos artigos 33, caput, c/c 40, III, da Lei 

n. 11.343/2006, e 16, parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/2003.

Em relação ao delito tipifi cado no Estatuto do Desarmamento, narra a 

inicial acusatória que (fl . 4):

Sobre o referido móvel havia uma caixa de papelão, contendo uma balança 

de precisão e dois artefatos explosivos (GR EXPL LACR GL-305 e GR INDOOR EXPL 

PIMENTO OC GB-708). No interior do guarda-roupas os policiais apreenderam 

anotações referentes a organização das fi las de visitas do CDP, um extrato de 

conta corrente (cota), papel manuscrito contendo ‘fórmula’ para preparação de 

cocaína, além de um aparelho celular, sem chip. Houve a apreensão de dois rolos 

de fi ta na cor marrom.

A perícia técnica asseverou que (fl . 277):

Trata-se das seguintes peças:

1) Uma (01) granada de mão do tipo de gás de pimenta, da marca CONDOR, 

modelo GB-708, denominada GRANADA INDOOR EXPL. PIMENTA.

Tem formato esférico e confeccionada externamente em borracha da cor 

verde. É provida de acionador tipo EOT (espoleta de ogiva de tempo com tempo 

de retardo de 1,5s) com argola e grampo de segurança.

Internamente contém um misto explosivo de baixa velocidade e uma carga de 

pimenta em pó. Possui sistema de duplo estágio que faz com que o corpo rígido 

do acionador seja ejetado antes da explosão da granada. Desta forma, ao explodir, 

a granada lançará, além do gás de pimenta, apenas fragmentos de borracha.

Encontrava-se aparentemente íntegra e seus dados referentes à data de 

fabricação/validade e lote encontravam-se raspados.

Tinha efi cácia e potencial lesivo

2) Uma (01) granada de mão do tipo de gás lacrimogêneo, da marca CONDOR, 

modelo GL-305, denominada GRANADA EXPL. LACR.

Tem formato cilíndrico e é confeccionada em material plástico emborrachado 

da cor vermelha. É provida de acionador tipo EOT com argola e grampo de 

segurança.

Internamente contém explosivo e uma carga de gás lacrimogêneo. Ao explodir, 

a granada lançará densa fumaça.
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Encontrava-se aparentemente íntegra e apresentava gravado na parte inferior 

do corpo cilíndrico os seguintes dados: LOTE BH-U DEY04.

Seus dados referentes a data de fabricação/validade encontravam-se raspados.

Tinha efi cácia e potencial lesivo.

Ao analisar a tipicidade da conduta, o magistrado de primeiro grau afi rmou 

que (fl . 354):

Por outro lado, a prova oral e confi ssão da ré, aliada ao laudo de fl s. 231/232, 

demonstram à saciedade a existência e autoria delitiva quanto ao delito do art. 

16, parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/2003, vez que granadas de gás de pimenta 

e gás lacrimogêneo confi guram artefatos explosivos, não havendo que se falar na 

pretendia atipicidade.

O Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou que (fl s. 507):

Por outro lado, não deve prevalecer a condenação pelo disposto no artigo 16, 

parágrafo único, inciso III, da Lei n. 10.826/2003, uma vez que o laudo pericial de 

fl s. 231/232 concluiu tratar-se de duas granadas contendo “gás lacrimogêneo” 

e “gás de pimenta”, não podendo, portanto, serem classifi cadas como material 

explosivo ou incendiário, como exigido pela norma incriminadora.

Ora, as referidas granadas constituem-se em peças inidôneas para submeter a 

risco os bens jurídicos protegidos pelo Estatuto do Desarmamento.

Como sabido, o Direito Penal é regido pelo princípio da intervenção mínima, 

ou seja, somente os ataques mais intoleráveis ou os mais relevantes são abarcados 

no âmbito penal.

Oportuno salientar, nesse passo, que a orientação doutrinária e jurisprudencial 

vem se modifi cando no sentido de se exigir a comprovação do dano ou do perigo 

concreto contra os bens jurídicos tutelados, inclusive nos crimes considerados de 

mera conduta, como no caso dos autos, haja vista que não se deve punir ação que 

não gere efetivo risco à coletividade.

Sendo assim, diante da apreensão dos aludidos artefatos, tenho que a conduta 

da apelante é atípica, já que não tinha, a princípio, como causar dano ou risco à 

incolumidade pública.

De fato, o artigo 16, parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/2003 estabelece 

que:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 

transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, 

manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso 
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proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar:

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, 

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

Desde 1995, no IX Congresso da ONU sobre a Prevenção de Crime e 

Tratamento do Delinquente, em Cairo, as Nações Unidas vêm demonstrando 

uma certa preocupação com o controle de armas, tanto aquelas que circulam 

internamente no País, como aquelas que migram de um país para outro, inclusive 

elaborando a Convenção Interamericana contra a Fabricação e o Tráfi co Ilícito 

de Armas de Fogo, Munições, Explosivos e Outros Materiais Correlatos.

A Lei n. 9.437/1997, elaborada alguns anos após, foi uma tentativa 

nacional de controle das armas de fogo, criando um cadastro nacional e regras 

para o registro e o porte/posse, buscando retirar as armas do controle de pessoas 

que não tenham autorização para portá-las. Assim, busca controlar o comércio 

legal e limitar as fontes do tráfi co irregular. Atualmente, a Lei n. 10.826/2003 

buscou remodelar o sistema, procurando corrigir pontos considerados falhos 

dentro da nova política nacional de controle de armas, munições e explosivos.

O Estatuto do Desarmamento foi elaborado para a proteção de um bem 

jurídico especial, qual seja, a segurança coletiva. A Constituição Federal elegeu 

expressamente a segurança como um direito fundamental: “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”

Dessa forma, o legislador deverá editar normas que garantam uma 

proteção contínua à segurança, vista como um bem jurídico autônomo. O 

Estado Brasileiro, então, optou por criminalizar certas condutas que colocassem 

em risco a segurança social (enquanto bem jurídico de natureza coletiva).

A segurança, embora intimamente ligada aos interesses individuais (que 

buscam proteger a vida, o patrimônio, a liberdade), apresenta uma tutela penal 

de maior complexidade.

O Estado não pode garantir uma segurança plena a todos os cidadãos, por 

isso ele deve trabalhar com níveis mínimos de segurança, elaborando, para tal 

fi nalidade, uma série de regras e formalidades para controlar o uso de armas, 

munições e explosivos.



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 29, (246): 875-1005, abril/junho 2017 1003

Toda vez que a conduta do agente atentar contra este nível mínimo de 

segurança pré-estabelecido, teremos a prática de um delito.

O delito tipifi cado neste inciso busca tutelar a incolumidade pública, 

proteger a vida, o patrimônio, a incolumidade física e a saúde dos cidadãos, 

impedindo o rebaixamento do nível de segurança tolerado. Neste delito, o sujeito 

ativo pode ser qualquer pessoa, mas o sujeito passivo será sempre a coletividade. 

A conduta típica consiste em possuir, deter, fabricar ou empregar artefato 

explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar.

Dessa forma, para que determinada conduta seja enquadrada neste tipo 

penal, deve-se estabelecer o que é explosivo.

O Regulamento R-105, do Exército Brasileiro, esclarece o que é explosivo:

Art. 3.

LI - explosivo: tipo de matéria que, quando iniciada, sofre decomposição 

muito rápida em produtos mais estáveis, com grande liberação de calor e 

desenvolvimento súbito de pressão;

Buscando explicar este conceito, Walter da Silva Barros ensina que:

Segundo especialistas do SEDAEI, explosivos são substâncias químicas que, 

ao sofrerem determinada ação mecânica, física ou química, se transformam em 

grande volume de gases sob grande pressão, em curtíssimo período, produzindo 

calor e luz. Em outras palavras, são substâncias ou misturas de substâncias 

capazes de se transformar quimicamente em gases com extraordinária rapidez 

e de desenvolver calor intenso, produzindo elevadas pressões e considerável 

destruição resultante da energia liberada em ondas de choque.

(Estatuto do Desarmamento Comentado. Rio de Janeiro: Editora Espaço Jurídico, 

2004, p. 217)

Ainda buscando complementar o conceito de explosivo, a Convenção 

Interamericana contra a Fabricação e o Tráfi co Ilícito de Armas de Fogo, 

Munições, Explosivos e Outros Materiais Correlatos estabelece que:

5. “Explosivos”: toda substância ou artigo produzido, fabricado ou utilizado 

para produzir uma explosão, detonação, propulsão ou efeito pirotécnico, 

excetuando-se:

a. substâncias e artigos que não são explosivos em si mesmos; ou b. substâncias 

e artigos mencionados no anexo desta Convenção.
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Anexo

O termo “explosivos” não inclui: gases comprimidos; líquidos inflamáveis; 

artefatos ativados por explosivos, tais como bolsas de ar de segurança (air bags) 

e extintores de incêndio; artefatos ativados por propulsores, tais como cartuchos 

para disparar pregos; fogos de artifício adequados para uso por parte do público 

e projetados principalmente para produzir efeitos visíveis ou audíveis por meio 

de combustão, que contenham compostos pirotécnicos e que não projetem 

nem dispersem fragmentos perigosos como metal, vidro ou plástico quebradiço; 

espoleta de papel ou de plástico para revólveres de brinquedo; artefatos 

propulsores de brinquedo que consistam de pequenos tubos fabricados de papel 

ou de material composto, ou vasilhames que contenham uma pequena carga ou 

pólvora propulsora de combustão lenta que, ao funcionar, não causem explosão 

nem produzam chama externa, exceto através do bocal; e velas fumígenas, 

tubos fumígenos, granadas fumígenas, sinais fumígenos, artifícios de sinalização, 

artefatos para sinalização manual e cartuchos de sinalização do tipo “Very”, 

projetados para produzir efeitos visíveis com fi ns de sinalização, que contenham 

compostos fumígenos e cargas não-explosivas.

Assim, podemos entender que um explosivo é, em sentido amplo, um 

material extremamente instável, que pode se decompor rapidamente, formando 

produtos estáveis. Esse processo é denominado de explosão e é acompanhado 

por uma intensa liberação de energia, que pode ser feita sob diversas formas e 

gera uma considerável destruição decorrente da liberação dessa energia.

No entanto, não será considerado explosivo o artefato que, embora ativado 

por explosivo, não projete e nem disperse fragmentos perigosos como metal, 

vidro ou plástico quebradiço, não possuindo, portanto, considerável potencial de 

destruição.

A perícia informa que, no caso concreto, a explosão irá liberar apenas uma 

densa fumaça, contendo o gás de pimenta, ou, quando muito, ainda fragmentos 

de borracha. Dessa forma, embora a perícia indique efi cácia e potencial lesivo, 

constata-se que no artefato, mesmo que ativado por explosivo, a explosão 

decorrente da sua decomposição não é capaz de gerar destruição resultante da 

liberação de energia, apenas o incômodo gerado pelo gás toxico.

A norma em comento, por sua vez, busca tutelar a incolumidade pública não 

de forma absoluta, mas apenas no que se refere ao uso de artefatos explosivos ou 

incendiários, o que, conforme analisado acima, não é o caso retratado nestes autos.

Assim, para a adequação típica do delito em questão, exige-se que o objeto 

material do delito, qual seja, o artefato explosivo, seja capaz de gerar alguma 
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destruição, não podendo ser tipifi cado neste crime a posse de granada de gás 

lacrimogêneo/pimenta, embora não fi que impedido o enquadramento desta 

conduta em outra fi gura típica.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.




