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HABEAS CORPUS N. 351.273-CE (2016/0066419-9)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Impetrante: Wellington Barbosa Garrett Filho

Advogado: Wellington Garrett - PE012340

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Paciente: Luiz Carlos de Oliveira Júnior (preso)

EMENTA

Penal e Processual. Habeas corpus substitutivo de recurso. Não 

conhecimento. Execução. Monitoramento eletrônico mediante uso de 

tornozeleira. Pedido de retirada do equipamento por desnecessidade. 

Indeferimento pelo juízo das execuções sem fundamento concreto. 

Histórico favorável. Recomendação do MPF e do MPE pela retirada 

do equipamento. Constrangimento ilegal evidenciado. HC não 

conhecido. Ordem concedida de ofício.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o 

Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição 

a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, 

de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade 

fl agrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação 

de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, 

a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, 

podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência 

do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada 

quando se tornar desnecessária ou inadequada.

3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida 

mais acertada à fi scalização do trabalho externo com prisão domiciliar 

deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime 

semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, 

não constitui fundamento idôneo para justifi car o indeferimento do 

pleito, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com 

manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada 

do equipamento.
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4. Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta 

para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fi xação 

de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação 

exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da 

necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode 

ser admitida.

5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício 

para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, 

ressalvada nova e justifi cada decisão determinadora dessa ou de outras 

medidas paralelas de controle da execução penal.

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, 

não conhecer da impetração, concedendo, contudo, ordem de ofício, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, 

Maria Th ereza de Assis Moura e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nefi  Cordeiro.

Brasília (DF), 02 de fevereiro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 9.2.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de habeas corpus, substitutivo de 

recurso ordinário, impetrado em favor de Luiz Carlos de Oliveira Júnior, em face 

do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 10 anos e 6 

meses de reclusão, pelo crime de tráfi co de drogas, de 5 anos, pelo de associação 
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para o tráfi co de drogas, e de 2 anos, pelo delito de uso de documento falso, 

totalizando 17 anos e 6 meses de reclusão.

O sentenciado foi benefi ciado pelo juízo das execuções com a prisão 

domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, além de autorização para o 

trabalho externo e para cursar faculdade.

Irresignado com o uso do equipamento eletrônico em tela, o paciente 

requereu, ao juízo de 1º Grau, a revogação do monitoramento, o que foi 

indeferido (fl s. 27/28).

Contra essa decisão, a defesa impetrou o habeas corpus originário, perante o 

Tribunal de origem, que não conheceu do writ.

Alega o impetrante, em suma, que o paciente será vítima certa do preconceito 

e da discriminação de uma sociedade amedrontada pela criminalidade, ferindo a 

fundo o princípio da dignidade da pessoa humana (fl . 7).

Aduz que, orientando-se, portanto, pelo espírito da razoabilidade 

e individualidade da execução da pena, constatamos que não seria pertinente a 

determinação de utilização da monitoração eletrônica ao reeducando, cujo 

comportamento exemplar, com a medida sofreria conseqüências de desnecessário 

estigma (fl . 13).

Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para que se 

conceda, ao paciente, a suspensão do monitoramento eletrônico, que não se encontra 

devidamente motivado ao abstrair a necessidade de fundamento da decisão relativa ao 

uso da tornozeleira (fl . 16), em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da fundamentação das decisões judiciais.

Prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se 

às fl s. 71/73, pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela concessão da 

ordem, em parecer assim ementado:

Habeas corpus substitutivo. Não cabimento. Execução penal. Trabalho externo 

com uso de monitoramento eletrônico. Desnecessidade. Possibilidade de 

revogação, a teor do art. 146-D da Lei de Execuções Penais.

I – Pelo não conhecimento desta impetração substitutiva de recurso ordinário, 

mas pela concessão da ordem de ofício para que o monitoramento eletrônico 

seja suspenso enquanto se mostrar desnecessário, condição a ser aferida com a 

demonstração, pelo paciente, ao juízo das execuções penais de sua frequência 

laboral e estudantil.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): De início, cumpre ressaltar que 

o presente habeas corpus foi impetrado em substituição a recurso ordinário, 

previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal. Nesse contexto, ressalvada 

pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser 

inadequado o writ quando utilizado em substituição a recursos especial e 

ordinário, ou de revisão criminal (HC 213.935/RJ, Rel. Ministro Gilson Dipp, 

Quinta Turma, DJe de 22.8.2012; e HC 150.499/SP, Rel. Ministra Maria 

Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 27.8.2012), assim alinhando-se a 

precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC 104.045/RJ, Rel. Ministra Rosa 

Weber, Primeira Turma DJe de 6.9.2012).

Nada impede, contudo, que, de ofício, constate a Corte Superior a existência 

de ilegalidade fl agrante, abuso de poder ou teratologia.

Passo, assim, ao exame das alegações.

Compulsando aos autos, verifica-se que o sentenciado cumpria 

a reprimenda no regime semiaberto, quando o juízo das execuções houve 

por bem conceder-lhe o benefi cio da prisão domiciliar, com a utilização do 

monitoramento eletrônico, nos termos dos arts. 146-B, 146-C e 146-D da Lei 

de Execução Penal, bem assim autorização para o trabalho externo, nos dias 

úteis, de 8 às 17h, e para cursar faculdade à noite nos dias úteis, de 18h40 min 

às 21h50 min.

Não se conformando com o uso da tornozeleira, o paciente formulou 

pedido de revogação do monitoramento ao juízo das execuções, o qual foi 

indeferido nos seguintes termos:

Por fi m, por ser medida mais acertada à fi scalização do trabalho externo com 

prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no 

regime semiaberto, indefi ro o pedido de revogação da decisão de monitoramento 

eletrônico. (fl . 28).

Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, perante o Tribunal 

de origem, que, não obstante não tenha conhecido do writ, efetivamente, 

enfrentou o mérito da impetração, nos seguintes termos:

O writ não deve ser concedido.

Conforme relatado, objetiva a impetração a revogação do monitoramento 

eletrônico imposto ao paciente, de vez que, segundo as assertivas contidas na 
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inicial, a medida é desnecessária. Nesse contexto, externo meu entendimento de 

que, tal como vêm procedendo os Tribunais Superiores, esta Corte deve zelar pelo 

respeito ao sistema criado pelo Poder Constituinte Originário para a impugnação 

das decisões judiciais, de forma a não mais admitir que o habeas corpus seja 

empregado para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso 

especifi co no ordenamento jurídico.

Embora no direito penal a discussão acerca do direito de locomoção esteja 

sempre presente, ainda que de forma refl exa, este argumento não pode mais ser 

utilizado para que todas as matérias de natureza penal sejam trazidas para dentro 

do habeas corpus, cujas limitações cognitivas podem signifi car, até mesmo, o 

tratamento inadequado da providência requerida.

Sendo assim, considerando que a insurgência autoral recai contra decisão 

proferida no juízo da execução, contra a qual seria cabível a interposição do 

agravo de execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, depara-

se com a utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu 

conhecimento.

Por outro lado, não verifi co a fl agrante ilegalidade do ato apontado como 

coator, em prejuízo da liberdade do paciente, a ensejar a concessão da ordem de 

ofi cio.

À propósito, confi ra-se a literalidade do art. 146-B da Lei de Execução Penal – 

Lei n. 7.210/1984, em cuja dicção está a previsão do monitoramento eletrônico:

Art. 146-B O juiz poderá inir a fi scalização por meio da monitoração 

eletrônica quando:

I  - (Vetado);

II  - autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

II I - (Vetado);

IV  - determinar a prisão domiciliar;

A monitoração eletrônica. portanto, é uma faculdade do juiz da execução, e não 

medida obrigatória. Deverá o julgador, contudo, ao proferir sua decisão, analisar 

o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário 

para que a pena possa cumprir com suas funções repressivas e preventivas. E 

no caso. o juiz impetrado, em decisão fundamentada, considerando os crimes 

cometidos e a pena que foi imposta, declinou as razões pelas quais se faz mesmo 

imprescindível a vigilância do paciente por meio do monitoramento eletrônico, 

conforme p. 69/71.

De registrar que essa medida é até mais benéfi ca ao paciente, levando-se em 

consideração que, nos termos da Lei de Execução Penal, ele deverá permanecer 

recolhido em colônia agrícola, industrial ou similar, durante o período noturno, 

fi nais de semana e feriados. Tal só não ocorre devido à ausência de vaga em 
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estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de sua pena. Não se verifi ca, 

portanto, constrangimento ilegal a ser sanado, na presente hipótese, estando o 

acórdão impugnado em consonância com o entendimento jurisprudencial desta 

Corte.

Nesse contexto, não verifi co patente constrangimento ilegal no direito de 

liberdade do paciente. Percebo apenas que está arcando com gravames da 

execução penal, dessa maneira, suportando as agruras do ter cometido um crime 

e nada mais além disto que mereça a correção ou a reprimenda desta Turma.

Por outro lado, se o aparelho eletrônico utilizado no monitoramento do 

paciente apresenta mau funcionamento, tal como alegado, o caso é de solicitar 

a sua troca por outro em bom estado de funcionamento, e não simplesmente 

desobrigá-lo de sua utilização.

Por fim, saliento que o caso em questão não é idêntico àquele apontado 

como precedente pelo impetrante/paciente, ou seja, o HC n. 0002556-

45.2014.8.06.0000, da relatoria do Des. Mario Parente Teófi lo, uma vez que nesse 

habeas corpus o apenado realmente foi liberado do monitoramento eletrônico, 

mas porque permaneceu com a obrigação de recolhimento à unidade prisional 

no período noturno, feriados e fi nais de semana, diferentemente do ora paciente, 

que está cumprindo sua pena em prisão domiciliar.

Em face do exposto, não conheço do habeas corpus. (fl s. /18/22).

Consoante dispõe o art. 146-D da Lei de Execução Penal, a monitoração 

eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada (fl . 72).

Por oportuno, trago à colação os seguintes excertos do parecer do 

Ministério Público Federal, reproduzindo a manifestação do Ministério Público 

estadual sobre a questão, in verbis:

...verifi camos nos documentos de fl s. 1.265/1.335 a comprovação regular de 

comparecimento ao curso de ensino superior serviço social no Centro Universitário 

Maurício de Nassau, o seu recolhimento no CEJA aos fi ns de semanas, bem como 

a regular revisão no monitoramento junto a SEJUS. Está nos autos a frequência 

diária de trabalho devidamente assinada, e os devidos formulários de solicitação 

de saída comprovando sua eventual ausência, por algumas horas, do ambiente 

laboral. Diante dos documentos acostados nos autos, fica caracterizado o bom 

comportamento do apenado e sua reinserção à comunidade.

Posto isso, o Ministério Público entende ser possível a retirada da 

monitoração eletrônica do apenado, mas que continue a se recolher aos fi ns de 

semana do IPPO-II, e seja enviado, mensalmente, a esse juízo a frequência laboral e 

estudantil do apenado, para averiguação de cumprimento de pena. (fl . 73).

Compulsando os autos, verifi ca-se que o uso do monitoramento eletrônico 

foi determinado pelo juízo da VEC, em 12.9.2014, como alternativa ao 
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recolhimento nos fi nais de semana, até que surja nova vaga no Projeto Aprendizes 

da Liberdade (fl . 34) sendo que, após o decurso do prazo de 03 meses, deveria 

ser elaborado relatório do monitoramento pela COINT para fi ns de análise 

da possibilidade retirada do equipamento do apenado (fl . 35), inexistindo, nos 

autos, informações acerca do cumprimento da diligência.

De qualquer sorte, como bem observado pelo Ministério Público Federal 

e pelo Ministério Público estadual, ainda que o monitoramento eletrônico, 

com a colocação de tornozeleiras, seja uma alternativa tecnológica ao cárcere, a 

necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser 

dispensada a cautela em casos desnecessários.

A simples afi rmação de que o monitoramento é medida mais acertada 

à fi scalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em 

cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto (fl. 28), sem maiores 

esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para 

justifi car o indeferimento do pleito, sobretudo diante do histórico favorável 

apresentado pelo paciente desde a concessão da prisão domiciliar, o que motivou 

o MPF e o MPE a se manifestarem pela retirada do equipamento, daí o 

constrangimento ilegal.

Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a 

incidência de cautelares penais durante o processo criminal, a fi xação de medidas 

de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que 

a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - 

de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida.

Ante o exposto, voto por não conhecer do writ, mas concedo a ordem de 

ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, 

ressalvada nova e justifi cada decisão determinadora dessa ou de outras medidas 

paralelas de controle da execução penal.

HABEAS CORPUS N. 358.916-MA (2016/0151621-4)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Impetrante: Bruna Francisca Andrade Camelo
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Advogado: Bruna Francisca Andrade Camelo - MA012239

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

Paciente: Abimael Camelo de Oliveira (preso)

EMENTA

Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. 

Condenação pelo Tribunal do Júri anulada pelo Tribunal de origem. 

Acórdão transitado em julgado posteriormente cassado em questão de 

ordem pela mesma Turma julgadora. Impossibilidade. Desrespeito ao 

devido processo legal. Preclusão.

1. No caso, o julgamento do Tribunal do Júri, que havia condenado 

o paciente, foi anulado, pois o Tribunal de origem reconheceu, de 

ofício, nulidade em razão da imprestabilidade da mídia acostada aos 

autos, que impossibilitaria a análise das provas produzidas no referido 

julgamento.

2. Não obstante a certifi cação do trânsito em julgado, foi o 

referido acórdão reformado, em parte, para afastar a nulidade 

anteriormente reconhecida, em questão de ordem, motivada por 

pedido de reconsideração formulado pela Magistrada condutora do 

feito em primeiro grau.

3. Há, no presente caso, evidente e intolerável inobservância ao 

devido processo legal, especifi camente à regra da preclusão, instituto 

que visa garantir a lisura da marcha processual, evitando retrocessos 

e atrasos indevidos, assegurando às partes que seja observada a 

estabilidade dos atos praticados. Desse modo, não poderia o decisum já 

transitado em julgado ser parcialmente cassado, porquanto alcançado 

pela preclusão (Precedentes).

4. A estabilidade do julgado é um valor que, no processo penal, 

com maior vigor, em decorrência do princípio do favor rei, somente 

admite relativização quando a sua desconstituição for motivada por 

interesse do acusado, razão pela qual só há revisão criminal em favor 

do réu, jamais pro societate.

5. Ordem concedida.
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ACÓRDÃO

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

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

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

Srs. Ministros Maria Th ereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior, Rogerio 

Schietti Cruz e Nefi  Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 04 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 17.4.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Trata-se de habeas corpus, com 

pedido liminar, impetrado em favor de Abimael Camelo de Oliveira, apontando 

como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 

(Apelação Criminal n. 0000621-36.2013.8.10.0115).

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas 

sanções do art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) 

anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo Tribunal do Júri da Comarca 

de Rosário/MA.

Irresignada, a defesa apelou, buscando, preliminarmente, o pronunciamento 

explícito acerca da fundamentação utilizada na dosimetria da pena, uma vez que 

não fora aplicada atenuante prevista em lei. No mérito, postulou a anulação 

absoluta do julgamento em razão de sua contrariedade em relação às provas dos 

autos.

O Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, deixou de conhecê-

lo, ante a sua manifesta intempestividade, mas, de ofício, declarou nulo o 

processo a partir da sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri, em 

razão da imprestabilidade da mídia acostada aos autos, que impossibilitaria a 

análise das provas produzidas no referido julgamento.

Certifi cado o trânsito em julgado, os autos baixaram ao juízo de origem. 

Realizadas novas diligências, recuperou-se a mídia referente à gravação 

audiovisual da sessão plenária, razão pela qual requereu a Magistrada condutora 

do feito a reconsideração da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do 
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Estado do Maranhão, que havia determinado, de ofício, a nulidade da sessão 

plenária de julgamento do Júri.

Em questão de ordem, a Câmara Criminal da Corte a quo deliberou no 

sentido de acolher o pedido da magistrada e anular o acórdão n. 173.821/2015, 

na parte em que reconhecia a nulidade do processo a partir da sessão plenária, 

mantendo, contudo, a parte em que acolheu a preliminar de intempestividade do 

recurso, conforme evidencia a seguinte ementa (e-STJ fl s. 807/808):

Penal. Processo Penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Anulação 

do Tribunal do Júri. Erro na gravação da mídia. Vício sanado. Reconsideração 

do acórdão. Nulidade parcial da decisão colegiada. Princípios da razoabilidade 

e economia processual. Manutenção do acórdão quanto à preliminar de 

intempestividade. Recurso interposto fora do prazo legalmente previsto. Não 

conhecimento do apelo. Unanimidade.

1. O Acórdão n. 173.821/2015 reconheceu a nulidade do processo a partir 

da sessão Plenária de Julgamento pelo Tribunal do Júri, ante a imprestabilidade 

da mídia gerada na respectiva Sessão Plenária e a impossibilidade de sua 

recuperação. Todavia, a apontada causa de nulidade do julgamento restou 

superada, na medida em que a magistrada de base, após novas diligências, 

conseguiu recuperar as mídias referentes aos depoimentos colhidos durante o 

Julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. Restando superado o vício apontado, a anulação do acórdão faz-se imperiosa, 

especialmente por contemplar os Princípios Constitucionais da Razoabilidade e 

da Economia Processual, não mostrando-se plausível a submissão do apelante a 

novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com a movimentação desnecessária de 

toda a máquina judiciária.

3. Nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, o prazo para 

interposição do Recurso de Apelação Criminal será de 5 (cinco) dias.

4. Se a Sessão de Julgamento ocorreu no dia 26.11.2014 (quarta-feira) e nessa 

mesma data o apelante e seu advogado constituído tomaram ciência da sentença 

condenatória em plenário, iniciou-se, pois, o prazo recursal no dia seguinte, ou 

seja, em 27.11.2014 (quinta-feira), e encerrou-se no dia 1º.12.2014, mostra-se, 

pois, deveras intempestivo o recurso de apelação.

5. A interposição de recurso via e-mail não se mostra possível, especialmente 

considerando-se a inexistência de previsão de tal procedimento pela Lei n. 

9.800/1999.

6. Recurso não conhecido. Unanimidade.

Alega-se na presente impetração que o novo acórdão de n. 180.141/2016 

proferido pelo eg. Tribunal de origem confi gura constrangimento ilegal, pois 
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a magistrada não possui capacidade postulatória para pedir reconsideração de 

aresto prolatado por Tribunal, ressaltando, ainda, que houve o trânsito em julgado 

do primeiro julgamento do recurso de apelação (acórdão n. 173.821/2015) e que 

não poderia haver reforma para prejudicar o réu sem recurso da acusação.

Requer o impetrante, liminarmente e no mérito, a anulação do último 

acórdão (n. 180.141/2016), a fim de fazer prevalecer o primeiro de n. 

173.821/2015, para que o paciente seja submetido a novo julgamento pelo 

Tribunal do Júri.

O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fl s. 825/828).

Informações prestadas às e-STJ fl s. 833/893.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do 

writ em parecer assim ementado (e-STJ fl s. 896/897):

Ementa: Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Impossibilidade. 

Racionalização no uso do mandamus. Prisão preventiva. Ilegalidade. Supressão 

de instância. Condenação por infração ao art. 121, § 2º, III, do CP. Apelação 

defensiva. Envio de petição via e-mail. Ausência de previsão legal. Meio eletrônico 

que não se equipara à fac-símile. Lei n. 9.800/1999. Intempestividade reconhecida 

apenas pelo TJ. Primeiro juízo de admissibilidade. Não vinculação. Validade do 

duplo juízo de admissibilidade. Verifi cação posterior de vício em mídia audiovisual 

produzida durante o julgamento da sessão plenária. Irregularidade aventada que 

não comprometeu o contraditório e a ampla defesa do paciente. Apelação que 

questionava, em síntese, a quesitação e a dosimetria da pena aplicada. Correção do 

vício. Desnecessidade de manutenção da anulação da sessão plenária. Ausência de 

prejuízo à defesa. Art. 566, do CPP. Prevalência dos princípios da proporcionalidade e 

da economia processual. Garantia da soberania dos veredictos. Art. 5º, XXXVIII, alínea 

“c”, da Constituição Federal. Ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. Pela 

manutenção da intempestividade do apelo defensivo. Pelo não conhecimento do 

writ.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): Conforme 

consignado no relatório, o paciente foi condenado como incurso nas sanções 

do art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos 

de reclusão, em regime inicial fechado, pelo Tribunal do Júri da Comarca de 

Rosário/MA.
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Irresignada, a defesa apelou, buscando, preliminarmente, o pronunciamento 

explícito acerca da fundamentação utilizada na dosimetria da pena, uma vez que 

não fora aplicada atenuante prevista em lei. No mérito, postulou a anulação 

absoluta do julgamento em razão de sua contrariedade em relação às provas dos 

autos.

Insta registrar, neste ponto, que antes mesmo de ser julgado, o feito foi 

convertido em diligência, a pedido do Procurador de Justiça que atuava no caso, 

para que fosse requisitada a juntada de outro DVD que contivesse a gravação 

audiovisual da sessão plenária.

Em resposta, “a Secretária Judicial da 1ª Vara da Comarca de Rosário 

certifi cou que restou impossibilitada a gravação da mídia gerada na Sessão 

do Tribunal do Júri do ora apelante, uma vez que os arquivos não estão mais 

disponível. [sic] Além do que, certifi cou que foram esgotadas todas as formas de 

recuperação da mídia, contudo, sem sucesso (fl . 642)” (e-STJ fl . 738).

O Tribunal de origem, então, ao julgar o recurso de apelação, em 9.11.2015, 

deixou de conhecê-lo, ante a sua manifesta intempestividade, mas, de ofício, 

declarou nulo o processo a partir da sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri, 

em razão da imprestabilidade da mídia acostada aos autos, que impossibilitaria a 

análise das provas produzidas no referido julgamento.

Certifi cado o trânsito em julgado, os autos baixaram ao juízo de origem, 

tendo a magistrada realizado novas diligências a fi m de recuperar a mídia 

referente à gravação audiovisual da sessão plenária. Ao obter êxito, requereu a 

reconsideração da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça.

Em novo julgamento, realizado em 4.4.2016, a Terceira Câmara Criminal 

da Corte a quo deliberou no sentido de acolher o pedido da magistrada e anular o 

acórdão n. 173.821/2015, na parte em que reconhecia a nulidade do processo a partir 

da sessão plenária, mantendo, contudo, a parte em que acolheu a preliminar de 

intempestividade do recurso.

O voto condutor, ao concluir pela necessidade de anulação do julgamento 

primevo, consignou (e-STJ fl . 816):

Conforme já exposto, a apontada causa de nulidade do julgamento restou 

superada, na medida em que a magistrada de base, após novas diligências, 

conseguiu recuperar as mídias referentes aos depoimentos colhidos durante o 

Julgamento pelo Tribunal do Júri (fl s. 720/721).

Ora, restando superado o vicio apontado, a anulação do acórdão faz-

se imperiosa, especialmente por contemplar os Princípios Constitucionais da 
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Razoabilidade e da Economia Processual, não mostrando-se plausível a submissão 

do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. com a movimentação 

desnecessária de toda a máquina judiciária.

Desta feita, esta r. Câmara Criminal deliberou, unanimemente, no sentido 

de acolher a pretensão formulada pela magistrada de base e reconsiderar a 

decisão que anteriormente havia determinado a nulidade da Sessão Plenária de 

Julgamento do Júri.

Vê-se, realizada essa breve recapitulação dos fatos, que a matéria tratada 

na presente impetração revela cenário incomum, pois, malgrado anulado pelo 

Tribunal de origem o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, o referido 

acórdão foi desconstituído na sequência, em questão de ordem, após requerimento 

defl agrado pela Magistrada condutora do processo na origem, mesmo após a 

certifi cação do seu trânsito em julgado.

A meu juízo, o procedimento adotado pelo Tribunal a quo, ao desconsiderar 

a certifi cação do trânsito em julgado, e assim, anular, em questão de ordem, 

julgamento realizado pelo próprio Colegiado, causa inequívoco constrangimento 

ilegal ao paciente, razão pela qual deve ser aqui cassado.

Há, no presente caso, evidente e intolerável inobservância ao devido processo 

legal, especifi camente à regra da preclusão, instituto que visa garantir a lisura 

da marcha processual, evitando retrocessos e atrasos indevidos, assegurando 

às partes que seja observada a estabilidade dos atos praticados. Ou seja, “a 

preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não 

havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos...” (Neves, 

Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, 8ª edição, 

Salvador, Editora Jus Pudivm, 2016, p. 364).

Ao dissertar sobre os efeitos da preclusão no processo penal, adverte a 

doutrina:

Com a publicação da sentença, o juiz de primeira instância exaure sua 

função jurisdicional. Não é mais possível querer revê-la. Portanto, proferida a 

sentença, não se admite que o juiz modifi que a essência da decisão em aspectos 

relacionados ao seu mérito, sendo vedado, inclusive, o reconhecimento de 

nulidades absolutas.

Sobre o assunto, dispõe o art. 463 do CPC (art. 494 do novo CPC), aplicável 

subsidiariamente ao processo penal, que, uma vez publicada a sentença, o juiz 

só poderá alterá-la: I) para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais, ou lhe retifi car erros de cálculo; II) por meio de embargos 
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de declaração. A título de exemplo uma vez proclamado o resultado do julgamento 

e encerrada a prestação jurisdicional no tocante à apelação, não se admite que, na 

sessão subsequente e, por meio de uma suposta questão de ordem, possa o Tribunal, 

ao alvedrio das partes, rejulgar o feito e proclamar resultado completamente diverso 

do anterior, sob pena de evidente afronta ao devido processo legal (Lima, Renato 

Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único, 4ª edição, Salvador, Ed. Jus 

Podivm, 2016, p. 1.517, grifei).

É necessário registrar que a lição acima transcrita encontra ressonância 

na orientação jurisprudencial fi rmada no âmbito desta Corte, que, em respeito 

ao princípio do devido processo legal, repudia a desconsideração do fenômeno 

da preclusão, vedando, por conseguinte, a revisão de julgado já transitado em 

julgado.

Em caso que guarda muitas semelhanças com o presente, a Quinta Turma 

repudiou a reforma de julgado, já transitado em julgado, pela mesma Turma 

Julgadora. Confi ra-se:

Processo Penal. Habeas corpus. Descaminho. Ausência de intimação da defesa 

da expedição da carta precatória para oitiva de testemunha. Nulidade reconhecida 

no primeiro julgamento da apelação. Constatação de erro no julgamento após o 

trânsito em julgado. Renovação do julgamento da apelação por iniciativa do 

Desembargador Relator do recurso. Preclusão para o juiz. Nulidade. Proibição 

de revisão criminal pro societate. Prejudicado o pedido de reconhecimento do 

princípio da insignifi cância. Ordem concedida.

I. Hipótese na qual o primeiro julgamento do apelo cassou a sentença 

condenatória, havendo trânsito em julgado para acusação e defesa. Posteriormente, 

o recurso foi novamente submetido a apreciação do Colegiado a quo, por iniciativa 

do Desembargador Relator, com o fundamento de erro no julgamento, em razão de 

não ter sido observada a existência da certidão de intimação da defesa da expedição 

da carta precatória para a oitiva de testemunhas.

II. Impossibilidade de renovação do julgamento do recurso em razão da preclusão 

e da vedação à revisão criminal pro societate. Precedentes.

III. O pedido de reconhecimento do princípio da insignifi cância da conduta 

encontra-se prejudicado, em virtude da anulação da sentença condenatória.

IV. Deve ser cassado o acórdão combatido, restabelecendo-se o julgamento 

ocorrido no dia 20.07.2010, no qual foi anulada a sentença condenatória.

V. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.

(HC 215.647/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 

19.04.2012, DJe 24.04.2012, grifei)
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Da Sexta Turma, destaco:

Recurso especial. Processo Civil. Proclamação do resultado do julgamento pelo 

Colegiado. Retifi cação na sessão seguinte por questão de ordem. Impossibilidade.

1. Nos termos do art. 556 do Código de Processo Civil, o julgamento nos órgãos 

colegiados se encerra após a proclamação do resultado fi nal pelo seu Presidente, 

não podendo haver nenhuma retifi cação de ofício após o seu desiderato, sob 

pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e 

do contraditório. Precedente.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.147.274/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado 

em 03.11.2011, DJe 28.11.2011)

Nesse contexto, cumpre ressaltar ser a estabilidade do julgado um valor 

que, no processo penal, com maior vigor, em decorrência do princípio do favor 

rei, somente admite relativização quando a sua desconstituição for motivada no 

exclusivo interesse do acusado, razão pela qual só há revisão criminal em favor 

do réu, jamais pro societate.

É que, aqui, a busca da verdade e a realização da justiça sobrepõem-se ao 

valor da segurança jurídica. Contudo, não sendo este o caso, como na hipótese, 

não se admite a superação da certifi cação do trânsito em julgado da decisão 

que anulou o julgamento condenatório realizado pelo Tribunal do Júri sob 

o fundamento de que “a apontada causa de nulidade do julgamento restou 

superada” (e-STJ fl . 816).

Portanto, ainda que comprovado, no segundo julgamento, o erro na decisão 

do Tribunal de origem quanto à imprestabilidade da mídia que continha o 

acervo probatório, não era autorizado à Corte desconstituir o trânsito em julgado 

para anular o acórdão prolatado, pois, conforme já decidiu esta Corte, “mesmo 

que claramente comprovado o erro material na sentença penal, tal equívoco 

não pode ser corrigido em desfavor do réu quando o Ministério Público não 

recorreu” (HC 221.640/RJ, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora 

Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 24.04.2014, DJe 05.05.2014).

Em suma, acobertada pela preclusão, questões já decididas, contra as quais 

já não caiba mais recurso, estabilizam-se, sendo vedado que sobre elas se decida 

novamente. Por esse motivo, asseverou esta Corte em outra ocasião que “não é 

franqueado ao Juiz-Presidente retifi car a sentença proferida em Plenário, no 

dia seguinte ao julgamento, devido à constatação de inobservância do critério 
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trifásico. Neste caso, não se tratando de mero erro material, constata-se que 

operou-se a preclusão pro iudicato” (HC 130.540/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, julgado em 02.09.2010, DJe 04.10.2010).

Ante o exposto, concedo a ordem para cassar o acórdão n. 0000621-36-8-

10.0115, prolatado em questão de ordem, no dia 4.4.2016, restabelecendo os efeitos do 

julgamento realizado no dia 9.11.2015.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 374.713-RS (2016/0270076-0)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Impetrante: Efendy Emiliano Maldonado Bravo e outros

Advogado: Efendy Emiliano Maldonado e outro(s) - RS082227

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Paciente: Antonio Cossetin de Oliveira

Paciente: Valdecir de Oliveira

Paciente: Jose Cenci

EMENTA

Habeas corpus. Processo Penal. Execução provisória da pena. 

Possibilidade. Adoção da nova orientação do Supremo Tribunal 

Federal. Desaforamento. Competência do Juízo da Comarca em que 

o feito foi desaforado. Hermenêutica jurídica. Norma excepcional que 

comporta interpretação restritiva. Deslocamento do foro tão somente 

para a realização do Tribunal popular. Denegação da ordem.

1. A nova orientação consolidada pelo Supremo Tribunal 

Federal, trilhada por esta Corte, é no sentido de possibilitar a execução 

provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de 

apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário (HC 

n. 126.292/SP, relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 

17.5.2016).



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 1075-1159, julho/setembro 2017 1093

2. Em seguida, por 6 votos a 5, o Plenário do Pretório Excelso 

indeferiu as cautelares requeridas nas Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade n. 43 e 44, entendendo que o disposto no art. 283 

do Código de Processo Penal não veda o início da execução penal após 

a condenação em segundo grau de jurisdição (DJe 7.10.2016).

3. A Corte Suprema, por seu Tribunal Pleno, reconheceu a 

existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, 

reafirmando sua jurisprudência dominante, no sentido de que a 

“execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em 

grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, 

não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência 

afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal” (ARE 

n. 964.246, Rel. Ministro Teori Zavascki, julgado em 11.11.2016).

4. Não há que se falar em violação ao trânsito em julgado tão 

somente em função de ter constado no dispositivo da sentença a 

determinação proibitiva de se iniciar, provisoriamente, a execução da 

pena, uma vez que, naquela ocasião, era este o entendimento vigente 

na Pretória Corte, daí o porquê da aposição do comando “aguarde-

se o trânsito em julgado”, ou similar teor, verifi cado em diversas das 

sentenças submetidas a exame desta Corte Superior.

5. Caso contrário, a despeito da evolução jurisprudencial do STF, 

estaria o Poder Judiciário engessado ao assinalado pela sentença de 

primeiro grau, afi gurando-se verdadeiro paradoxo jurídico.

6. De acordo com o teor dos arts. 70 e 69, I, ambos do CPP, via 

de regra, a competência dar-se-á pelo local da infração, pois presume-

se que, no distrito da culpa, o acervo probatório será construído com 

maior robustez, adotando-se, nesse campo, a expressão latina do forum 

delicti comissi.

7. No procedimento do Tribunal do Júri, a competência ratione 

loci revela-se ainda mais preponderante, haja vista que os jurados 

do local dos fatos, frise-se, leigos sob a ótica jurídica, decidirão com 

base em razões pessoais, infl uenciadas pela cultura social circunscrita 

àquela localidade.

8. Contudo, excepcionando essa regra, além dos casos de atraso no 

julgamento e excesso de serviço (art. 428, CPP), o art. 427 do Código 
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de Ritos Penais estabelece que, nas hipóteses em que o interesse da 

ordem pública o reclamar ou houver dúvidas sobre a imparcialidade 

do júri ou a segurança pessoal do acusado, poderá ser determinado o 

desaforamento do feito para comarca distinta, da mesma região, onde 

não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

9. Em se tratando de norma de exceção, a jurisprudência desta 

Corte Superior tem consagrado entendimento que sua interpretação 

deve se dar de forma restritiva (AgRg no REsp 1.111.687/RO, Rel. 

Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 16.06.2009, DJe 

14.09.2009).

10. Aplicação hermenêutica.  As normas positivas  que 

estabelecem pena restringem o livre exercício dos direitos, ou contêm 

exceção a lei, submetem-se à interpretação estrita – Leges quoe poenam 

statuunt, aut liberum jurium exercitium coarctant, aut exceptionem a lege 

continent, strictae subsunt interpretation.

11. Delimitação da incidência do instituto da perpetuatio 

jurisdicionais no Tribunal do Júri, tão somente para submeter a sua 

solução todas as questões, incidentes ou não, que surgirem no curso do 

feito, quando serão solucionadas pelo juízo da comarca destinatária do 

desaforamento, enquanto não fi ndo o juízo popular.

12. Não ocorrência de violação ao artigo 668 do CPP, tendo 

em vista tratar-se de norma afeta aos julgamentos originariamente 

designados ao Júri, o que não se revela quando da ocorrência do 

instituto do desaforamento.

13. Sob o panorama da interpretação sistemática que deve 

ser conferida no caso sub exame, forçoso concluir que o art. 427 do 

Código de Processo Penal não comporta interpretação ampliativa, 

de modo que o deslocamento de competência dar-se-á tão somente 

quanto ao Tribunal Popular, ao passo que, uma vez realizado, esgota-

se a competência da comarca destinatária, inexistindo, in casu, 

qualquer violação quanto à execução provisória determinada pelo 

juízo originário da causa, em observância à exegese do art. 70 do 

CPP.

14. Ordem denegada.
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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, prosseguindo no julgamento após o voto-vista antecipado do Sr. 

Ministro Sebastião Reis Júnior denegando a ordem, sendo acompanhado pelos 

Srs. Ministros Maria Th ereza de Assis Moura, Rogerio Schietti Cruz e Nefi  

Cordeiro, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Th ereza de Assis Moura, Sebastião 

Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Nefi  Cordeiro votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 06 de junho de 2017 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 13.6.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Trata-se de habeas corpus, com 

pedido liminar, impetrado em favor de Antonio Cossetin de Oliveira e outros, 

apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul.

Consta dos autos que, por força de decisão da comarca do Juízo de origem, 

expediu-se mandado de prisão em desfavor dos ora pacientes, em observância ao 

deliberado pela Pretória Corte Suprema (HC 126.292/SP).

Na origem, a defesa impetrou habeas corpus em favor dos pacientes, 

aduzindo que a decisão proferida pela autoridade tida como coatora seria nula 

e afrontaria “decisão do STJ, nos autos do AREsp 637.573/RS, que determinou 

o efeito suspensivo ao processo”. Além disso, argumentou que a magistrada 

singular não teria sequer competência para proferir a decisão exarada.

No entanto, o Tribunal de origem não concedeu a ordem pleiteada, 

consoante se infere da seguinte ementa (e-STJ fl . 28):

Habeas corpus. Homicídio duplamente qualifi cado. Execução provisória da 

sentença condenatória. Possibilidade.

Magistrada decretou a execução provisória da sentença condenatória antes do 

trânsito em julgado, com base no entendimento proferido pelo STF, nos autos do 
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HC n. 126.292/SP, que fi rmou nova interpretação sobre o princípio constitucional 

da presunção de inocência e autorizou a execução provisória da pena após a 

confi rmação da sentença condenatória pelo tribunal de segundo grau. Decisão 

fundamentada. Pacientes condenados, em primeiro grau, pela prática do crime 

previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP, bem como ao cumprimento de uma 

pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O writ não é via adequada 

para análise dos fundamentos das decisões já proferidas pelo Tribunal de Justiça. 

Embora pendente de apreciação, recurso de agravo de instrumento em recurso 

especial, a determinação de execução provisória da pena pela magistrada está de 

acordo com o entendimento desta Segunda Câmara Criminal. A confi rmação do 

édito condenatório neste Segundo Grau de Jurisdição dá respaldo à possibilidade 

do imediato cumprimento da pena pelos pacientes. Desaforamento. O caso foi 

desaforado da Comarca de Augusto Pestana, sendo os pacientes condenados 

pelos jurados após sessão realizada pela 2ª Vara do Júri de Porto Alegre. Após 

o veredicto do júri e confi rmada a decisão em segunda instância, o feito deve 

retornar a comarca de origem.

Não há decisão fi rmada pelo Min. Relator do AREsp determinando a suspensão 

da prática de atos processuais. Prequestionamento. Teses suscitadas.

Entendimento da Relatora acerca da matéria. vencido o Des. Victor Luiz 

Barcello Lima, que concedia a ordem.

Ordem denegada. Por maioria.

Na presente impetração, a defesa reitera as argumentações ventiladas 

nas instâncias ordinárias, asseverando, ainda, que “o writ atacava a decisão de 

magistrada de primeiro grau que decretou a ordem de prisão e submeteu a 

constrangimento ilegal os três pacientes ao aplicar a execução provisória da 

sentença condenatória antes do trânsito em julgado do processo, em autos 

diversos do principal e sem ter competência para tal decisão”.

No mais, alega que “o teor da sentença do juiz presidente do Tribunal 

do Júri, em especial, o seu dispositivo (título executivo válido até o presente 

momento), condiciona a execução da pena ao trânsito em julgado, pois os 

réus responderam todo o processo em liberdade”. Em continuidade, aduz 

que “a própria juíza da Comarca de Augusto Pestana (no dia 24 de fevereiro, 

ou seja, uma semana depois da decisão do STF utilizada como precedente) 

afi rmou expressamente que: ‘(...) não devem ser praticados atos processuais até o 

julgamento dos recursos pendentes nas cortes superiores’”.

Portanto, tergiversa inexistir qualquer fato novo para que “a magistrada 

altere o entendimento pacífi co do Juiz competente (2ª Vara do Tribunal do 

Júri de Porto Alegre), da 1ª Câmara Criminal do TJ/RS que julgou a apelação 
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e do próprio cartório do STJ que digitalizou o processo, ou seja, extrapolando 

os limites da sua jurisdição horizontal e vertical decreta ilegalmente a execução 

da pena dos pacientes antes do trânsito em julgado do processo utilizando, 

equivocadamente, o precedente do STF no HC n. 126.292/SP”.

Noutra tese, assevera que “a decisão da autoridade coatora afronta as regras 

de competência para execução penal prevista no art. 668, do Código de Processo 

Penal, em especial, por se tratar de um caso de desaforamento de Júri” e conclui 

que “a decisão foi proferida em autos diversos do principal, por juíza da comarca 

da qual foi desaforado o processo (ou seja, incompetente para tanto), sem a 

devida intimação da defesa, em desrespeito a sentença do juiz titular da Vara do 

Júri de Porto Alegre (...).”

Diante disso, em liminar, requer a expedição dos contramandados 

prisionais. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para garantir aos pacientes 

o direito de continuarem recorrendo, em liberdade, da condenação imposta até 

que transite em julgado o processo criminal.

A liminar foi indeferida (e-STJ fl s. 69/72).

As informações foram devidamente prestadas pelo Tribunal a quo (e-STJ 

fl s. 76/111).

O Ministério Público se manifestou pela concessão da ordem (e-STJ fl s. 

151/154), tendo em vista que “até o presente momento a autoridade judicial 

competente não se manifestou pela expedição de Guia de Recolhimento para 

dar início ao cumprimento da pena privativa de liberdade”.

Petição de reconsideração da decisão liminar (e-STJ fl s. 158/166).

Decisão na qual não foi conhecido do pleito de reconsideração (e-STJ fl s. 

170/172).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): Na espécie, a defesa 

impetrou habeas corpus forte no argumento de que a decisão de execução 

provisória proferida pelo Juízo de primeiro grau estaria ocasionando 

constrangimento ilegal ao paciente, pois, além de não possuir competência para 

tanto, afrontaria o direito de os recorrentes recorrerem em liberdade.
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Antes de adentrar ao ponto nodal do presente writ, cumpre gizar os fatos 

que dão contorno ao caso em apreço.

Extrai-se dos autos que os pacientes, líderes do “Movimento dos Sem 

Terra” (MST), são acusados de, em ataques perpetrados às famílias alocadas 

nos lotes do Assentamento Rondinha, interior do município de Jóia/RS, matar 

a vítima Pedro Nilton da Luz Pedroso, com tiros de revólver, sendo, portanto, 

denunciados pela prática do crime de homicídio qualifi cado por motivo torpe e 

pela utilização de recurso que difi cultou a defesa da vítima, portanto, incursos no 

art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal.

Após decisão de pronúncia, proferida pelo Juízo da Comarca de Augusto 

Pestana/RS, o desaforamento do julgamento foi deferido para garantir a 

imparcialidade do Conselho de Sentença, sendo o feito, então, remetido à 

Comarca de Porto Alegre/RS.

Passo seguinte, o tribunal popular deliberou pela condenação dos acusados, 

tendo o Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre/RS fi xado a 

pena de 15 (quinze) anos de reclusão para cada um dos acusados, nas medidas 

das penas previstas nos artigos em que se deu a denúncia, a ser cumprida 

inicialmente em regime fechado, sendo confi rmada a sentença pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e-STJ fl s. 28/44).

Diante disso, o Ministério Público da Comarca de Augusto Pestana/

RS, escorando-se na evolução jurisprudencial da Suprema Corte, requereu 

a execução provisória da pena, o que foi deferido pelo Juízo local (e-STJ fl s. 

134/135).

Nesse ponto reside a insurgência manifestada nas razões deste remédio 

heroico.

De início, convém salientar que, no tocante à execução provisória da pena, 

não recaem dúvidas sobre sua viabilidade, tendo em vista que a nova orientação 

consolidada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de possibilitar a 

execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de 

apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário (HC n. 126.292/

SP, Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17.5.2016).

Observe-se que, naquele julgamento, deixou-se assentado que a execução 

de sentença penal condenatória confi rmada por Tribunal de segundo grau 

de jurisdição “não compromete o princípio constitucional da presunção de 

inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal”.
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Essa orientação foi, em seguida, adotada pela Corte Especial deste Superior 

Tribunal, conforme evidencia a ementa a seguir transcrita:

Pendente o trânsito em julgado do acórdão condenatório apenas pela 

interposição de recurso de natureza extraordinária, é possível a execução de 

pena. Numa mudança vertiginosa de paradigma, o STF, no julgamento do HC 

126.292-SP (Tribunal Pleno, DJe 17.5.2016), mudou sua orientação para permitir, 

sob o status de cumprimento provisório da pena, a expedição de mandado de 

prisão depois de exaurido o duplo grau de jurisdição. Em verdade, pelas razões 

colhidas do voto condutor, o exaurimento da cognição de matéria fática é o 

balizador determinante a autorizar a execução provisória da pena. Não se cogita, 

portanto, de prisão preventiva. Em outros termos, pendente o trânsito em julgado 

apenas pela interposição de recurso de natureza extraordinária, é possível iniciar-

se o cumprimento da pena, sem ofensa ao direito fundamental inserto no art. 5º, 

LVII, da CF. Nesses moldes, é possível iniciar-se o cumprimento da pena, pendente 

o trânsito em julgado, porque eventual recurso de natureza extraordinária não é, 

em regra, dotado de efeito suspensivo.

(QO na APn 675-GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 6.4.2016, DJe 

26.4.2016)

Na mesma senda as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte:

Processo Penal. Habeas corpus. Art. 1º, II, da Lei n. 8.137/1990. Apelação e 

embargos de declaração julgados. Expedição do mandado de prisão. Ausência 

de trânsito em julgado. Execução provisória da pena. Ofensa à presunção de 

inocência. Reformatio in pejus. Inocorrência. Ordem denegada.

1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, no julgamento do HC 

n. 126.292/SP, decidiu, por maioria de votos, que a execução provisória da pena 

não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, de modo 

que, confi rmada a condenação por colegiado em segundo grau, e ainda que 

pendentes de julgamento recursos de natureza extraordinária (recurso especial 

e/ou extraordinário), a pena poderá, desde já, ser executada. Não há falar em 

reformatio in pejus diante do contido na sentença de primeiro grau. Ressalva do 

entendimento da Relatora.

2. Ordem denegada.

(HC 354.441/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 02.06.2016, DJe 14.06.2016)

Processual Penal e Penal. Habeas corpus. Prisão mantida em acórdão que 

confirma condenação. Tráfico interestadual de entorpecentes. Execução 

provisória da pena. Possibilidade. Nova orientação do STF. Ilegalidade. Ausência. 

Habeas corpus denegado.
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1. De acordo com a nova orientação do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do HC 126.292/MG, prolatado julgamento condenatório por Tribunal 

de apelação, e na pendência de recursos especial ou extraordinário sem efeitos 

suspensivos concedidos, não há que se falar em ilegalidade da execução 

provisória da pena a justifi car a concessão da ordem de habeas corpus.

2. Habeas corpus denegado, e revogada a liminar anteriormente deferida.

(HC 311.433/ES, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

19.05.2016, DJe 1º.06.2016)

Direito Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 

Inadmissibilidade. Mérito. Roubo qualifi cado. Paciente condenado em primeira 

instância, garantido o direito de recorrer em liberdade. Recurso exclusivo da 

defesa. Sentença confi rmada em segunda instância. Prisão determinada pelo 

Tribunal. Possibilidade. Execução provisória da pena. Legalidade. Recente 

entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ausência de violação do princípio da 

presunção de inocência. Ordem não conhecida.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas 

corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido 

formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de 

ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que 

a possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confi rmação 

da sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da presunção 

da inocência (HC n. 126.292, julgado no dia 17 de fevereiro de 2016).

3. No particular, como a sentença condenatória foi confi rmada pelo Tribunal de 

origem e porquanto encerrada a jurisdição das instâncias ordinárias (bem como a 

análise dos fatos e provas que assentaram a culpa do condenado), é possível dar 

início à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, 

sem que isso importe em violação Do princípio constitucional da presunção de 

inocência. Ademais, a sentença assegurou ao paciente o direito de recorrer em 

liberdade, o que representa a prerrogativa de apelar em liberdade, como ocorreu, 

tendo em vista que os recursos especial e extraordinário não são dotados, regra 

geral, de efeito suspensivo.

4. Habeas Corpus não conhecido. Cassada, de ofício, a liminar outrora deferida 

em benefício do paciente e recomendada a análise da detração penal.

(HC 350.518/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 17.05.2016, DJe 24.05.2016)

De mais a mais, na tarde do dia 5.10.2016, por 6 votos a 5, o Plenário 

do Supremo Tribunal Federal indeferiu as cautelares requeridas nas Ações 
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Declaratórias de Constitucionalidade n. 43 e 44, entendendo que o disposto no 

art. 283 do Código de Processo Penal não veda o início da execução penal após 

a condenação em segundo grau de jurisdição.

Cumpre advertir que, embora o realinhamento da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal não tenha afastado do julgador, dentro do seu poder 

geral de cautela, a possibilidade excepcional de se atribuir efeito suspensivo 

ao recurso especial e, com isso, obstar o início da execução provisória da pena, 

certo é que tal situação não se verifi ca no caso vertente, na medida em que não 

apontada pela defesa sequer a tese aventada no apelo raro que autorizaria a 

concessão da ordem, de forma a impedir a execução provisória da pena.

Nesse contexto, não há que se falar em violação ao trânsito em julgado tão 

somente em função de ter constado no dispositivo da sentença a determinação 

proibitiva de se iniciar, provisoriamente, a execução da pena, uma vez que, 

naquela ocasião, era este o entendimento vigente na Pretória Corte, daí o porquê 

da aposição do comando “aguarde-se o trânsito em julgado”, ou similar teor, 

verifi cado em diversas das sentenças submetidas a exame desta Corte Superior.

Caso contrário, a despeito da evolução jurisprudencial do STF, estaria 

o Poder Judiciário engessado ao assinalado pela sentença de primeiro grau, 

afi gurando-se verdadeiro paradoxo jurídico.

Um segundo argumento repousa na incompetência de o Juízo em que o 

feito foi desaforado proferir decisão autorizando a execução provisória da pena.

Sabe-se que, de acordo com o teor dos arts. 70 e 69, I, ambos do CPP, via 

de regra, a competência dar-se-á pelo local da infração, pois presume-se que no 

lugar dos fatos, isto é, no distrito da culpa, o acervo probatório será construído 

com maior robustez, adotando-se, nesse campo, a expressão latina do forum 

delicti comissi.

No procedimento dos crimes dolosos contra a vida, portanto, submetidos ao 

Tribunal do Júri, a competência ratione loci revela-se ainda mais preponderante, 

haja vista que os jurados do local dos fatos, frise-se, leigos sob a ótica jurídica, 

decidirão com base em razões pessoais, influenciadas pela cultura social 

circunscrita àquela localidade.

Sobre esse tema, são as ponderações de Sergio Demoro Hamilton ao 

assinalar in verbis:

[...] não sendo fundamentadas suas decisões, o que pesará no veredicto serão, 

como é natural, os valores culturais do local, pois os jurados decidem de acordo 
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com padrões do meio social em que vivem. A mentalidade do lugar é que irá 

infl uir – e muito! – na valoração do fato a ser apreciado. É por tal razão que, 

no Júri, mais que nunca, sobreleva a razão de ser a competência ratione loci. 

(HAMILTON, Sergio Demoro. Estudos de Processo Penal. 4ª Série. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris. 2012. p. 13, grifei)

Contudo, excepcionando a regra supracitada, além dos casos de atraso 

no julgamento e excesso de serviço (art. 428, CPP), o art. 427 do Código 

de Ritos Penais estabelece que, nas hipóteses em que o interesse da ordem 

pública o reclamar ou houver dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou a 

segurança pessoal do acusado, poderá ser determinado o desaforamento do feito 

para comarca distinta, da mesma região, onde não existam aqueles motivos, 

preferindo-se as mais próximas.

Com efeito, em se tratando de norma de exceção, a jurisprudência desta 

Corte Superior tem consagrado entendimento que sua interpretação deve se dar 

de forma restritiva (AgRg no REsp 1.111.687/RO, Rel. Ministro Nilson Naves, 

Sexta Turma, julgado em 16.06.2009, DJe 14.09.2009).

Revolvendo as lições de José Frederico Marques, corrobora-se essa 

conclusão ao insigne quando assevera que o desaforamento é medida de exceção, 

de modo que “constitui ele uma verdadeira mudança nas regras de competência 

territorial, justifi cável tão-só pelas peculiaridades do Júri”. (A Instituição do Júri. 

São Paulo: Bookseller, 1997. p. 258).

Perfi lhando desse raciocínio, o Desembargador Paulo Rangel leciona in 

litteris:

O desaforamento somente compreende o julgamento, ou seja, não inclui os 

atos do processo. Não se trata de medida para retirar o processamentos dos 

atos das mão do juiz, mas sim, única e exclusivamente, o julgamento do fato. 

(Tribunal do Júri. Visão Linguística, Histórica, Social e Jurídica. 5ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2015. p. 189, grifei)

Ainda sob a ótica hermenêutica e da aplicação do Direito no Tribunal 

do Júri, válido destacar que “cuida-se o desaforamento, portanto, de decisão 

jurisdicional que altera a competência inicialmente fixada pelos critérios 

constantes do art. 70 do CPP, com aplicação estrita à sessão de julgamento 

propriamente dita” (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Competência 

Criminal. 2ª ed. rev., amp. e atual. Bahia: Juspodivm, 2014. p. 386, grifei).

Acerca desse tema, sempre valiosos são os ensinamentos de Carlos 

Maximiliano, ao afi rmar, in verbis:



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 1075-1159, julho/setembro 2017 1103

Estriba-se a regra numa razão geral, a exceção numa particular; aquela baseia-

se mais na justiça, esta, na utilidade social, local, ou particular. As duas proposições 

devem abranger coisas da mesma natureza; a que mais abarca, há constituir a 

regra; a outra, a exceção.

[...]

O Código Civil explicitamente consolidou o preceito clássico – Exceptiones sunt 

strictissimoe interpretationis (“interpretam-se as exceções estritissimamente”) no 

art. 6º da antiga Introdução, assim concebido: “A lei que abre exceção a regras 

regais, ou restringe direitos, só abrange os casos que especifi ca”.

O princípio encontra nos institutos jurídicos de Roma, que proibiam estender 

disposições excepcionais, e assim denominavam as do Direito exorbitante, 

anormal ou anômalo, isto é, os preceitos estabelecidos contra a razão de Direito; 

limitava-lhes o alcance, por serem um mal, embora mal necessário.

[...]

Os sábio elaboradores do Codex Juris Canonci (Código de Direito Canônico) 

prestigiaram a doutrina do brocardo, com inserir no Livro I, título I, cânon 19, este 

preceito translúcido:

“Leges quoe poenam statuunt, aut liberum jurium exercitium coarctant, aut 

exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretation” (“As normas posivitas 

que estabelecem pena restringem o livre exercício dos direitos, ou contêm 

exceção a lei, submetem-se a interpretação estrita”).

[...]

As disposições excepcionais são estabelecidas por motivos ou considerações 

particulares, contra outras normas jurídicas, ou contra o Direito comum; por 

isso não se estendem além dos casos e tempos que designam expressamente.

(Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 

183-185, grifei.)

Ressalte-se que não se está aqui a desconhecer a incidência do instituto 

da perpetuatio jurisdicionais no Tribunal do Júri, conforme já pacifi cado pela 

Pretória Corte, mas apenas delimitar sua cognição para submeter a sua solução 

todas as questões, incidentes ou não, que surgirem no curso do feito, quando 

serão solucionadas pelo juízo da comarca destinatária do desaforamento, 

enquanto não fi ndo o juízo popular.

Tanto assim o é que, caso adotado eventual entendimento em contrário, não 

seria possível o reaforamento, quando desaparecidos os motivos que culminaram 

com o deslocamento, ou ainda, o pedido de desaforamento subsequente, quando, 

mesmo alterada a comarca, os motivos permanecerem hígidos.
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De igual modo, não se verifi ca violação ao artigo 668 do CPP, tendo em 

vista tratar-se de norma afeta aos julgamentos originariamente designados ao 

Júri, o que não se revela quando da ocorrência do instituto do desaforamento.

Diante de tais elucidações, sob o panorama da interpretação sistemática 

que deve ser conferida no caso sub exame, forçoso concluir que o art. 427 do 

Código de Processo Penal não comporta interpretação ampliativa, de modo 

que o deslocamento de competência dar-se-á tão somente quanto ao Tribunal 

Popular, ao passo que, uma vez realizado, esgota-se a competência da comarca 

destinatária, inexistindo, in casu, nenhuma violação quanto à execução provisória 

determinada pelo juízo originário da causa, em observância à exegese do art. 70 

do CPP.

Por todo o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Duas questões me chamam a atenção 

no presente feito.

A primeira delas se refere à decisão que autorizou a prisão do paciente 

antes do trânsito em julgado de sua sentença condenatória. O fundamento 

único utilizado foi a jurisprudência recente tanto desta Casa como do Supremo 

Tribunal Federal no sentido de permitir que se inicie provisoriamente a execução 

da pena logo após o pronunciamento do Tribunal de Justiça ou do Tribunal 

Regional Federal.

Neste ponto, o Eminente Relator entendeu, como a Juíza responsável 

pela decisão aqui contestada, que realmente prevalece o entendimento já 

consolidado no Supremo Tribunal Federal e neste Tribunal Superior no sentido 

de que é possível o início do cumprimento da pena após o esgotamento das 

vias ordinárias, mesmo que a sentença condenatória tenha feito referência à 

necessidade de se esperar o seu trânsito em julgado.

A segunda questão que me fez pedir vista se refere à eventual incompetência 

do Juízo que proferiu a decisão aqui questionada – Juízo de onde o feito foi 

desaforado.

Neste particular, concluiu o Eminente Relator, após considerações diversas 

que diante de tais elucidações, sob o panorama da interpretação sistemática que 
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deve ser conferida no caso sub exame, forçoso concluir que o art. 427 do Código de 

Processo Penal não comporta interpretação ampliativa, de modo que o deslocamento 

de competência dar-se-á tão somente quanto ao Tribunal Popular, ao passo que, uma 

vez realizado, esgota-se a competência da comarca destinatária, inexistindo, in casu, 

nenhuma violação quanto à execução provisória determinada pelo juízo originário da 

causa, em observância à exegese do art. 70 do CPP.

No que se refere à prisão após o esgotamento das instâncias ordinárias, 

sempre ressalvando o meu entendimento pessoal no sentido de que ela só seria 

possível se apontadas razões concretas para tanto, não tenho como discordar 

do Relator e só me resta aderir às suas conclusões, até porque fundadas em 

inúmeras decisões proferidas tanto por esta Turma quanto pelo Supremo 

Tribunal Federal.

Quanto ao segundo ponto acima relatado, também adiro ao entendimento 

e às razões postas pelo Eminente Relator. Realmente não vejo como se estender 

ao Juízo para onde o feito foi desaforado competência para outros atos do 

processo (bem como se determinar o início da execução que não a realização do 

júri e proferir a sentença, seja absolutória, seja condenatória).

Assim, também denego a ordem.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 66.908-SP (2015/0326488-0)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Recorrente: Gabriel Nakata Saadeh

Advogados: Guilherme Silveira Braga - SP288973

Alexandre Pacheco Martins e outro(s) - SP287370

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Recurso em habeas corpus. Falso testemunho. Pretensão 

de trancamento da ação penal. Atipicidade da conduta. Acusado 

que prestou depoimento em juízo, diverso do apresentado na fase 
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extrajudicial, com o fi m de se eximir do crime de posse de drogas para 

uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Exercício do direito ao 

silêncio ou não auto-incriminação. Manifesta atipicidade da conduta. 

Constrangimento ilegal evidenciado.

1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual o 

trancamento de ação penal pela via eleita é medida excepcional, cabível 

apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, 

a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da 

existência do crime e de indícios de autoria.

2. Este Superior Tribunal já decidiu ser atípica a conduta de 

falso testemunho, quando a testemunha, compromissada em juízo, 

desobriga-se de dizer a verdade, com o fi m de evitar sua acusação pela 

prática de algum crime, tendo em vista os postulados constitucionais 

do direito ao silêncio e da não auto-incriminação.

3. No caso, a imputação do crime de falso testemunho ao paciente, 

decorre do fato de que ele, ao depor em juízo, fez afi rmação diversa da 

prestada na fase extrajudicial, com o fi m de ocultar o fato de ter ido 

ao ponto de tráfi co para adquirir droga, ou seja, eximir-se do crime de 

posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

4. Recurso provido para, reconhecendo a atipicidade da conduta 

de falso testemunho imputada ao paciente, determinar o trancamento 

da ação penal.

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, dar provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Vencidos os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Maria Th ereza de 

Assis Moura. Os Srs. Ministros Nefi  Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 10 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 25.11.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se de recurso em habeas corpus, 

com pedido liminar, interposto por Gabriel Nakata Saadeh, contra acórdão do 

Tribunal de Justiça de São Paulo.

Narram os autos que o Ministério Público estadual denunciou o recorrente 

como incurso no crime de falso testemunho, perante o Juízo de Direito da Vara 

Criminal da comarca de Tupã/SP, que recebeu a inicial acusatória e determinou 

a citação do acusado para responder à acusação (Ação Penal n. 0002160-

42.2014.8.26.0637).

Apresentada defesa preliminar pelo acusado, o Juízo de primeiro grau 

entendeu por bem em manter o prosseguimento da ação penal, por entender 

inexistente hipótese de absolvição sumária.

Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na colenda Corte de 

origem, que denegou a ordem (fls. 543/553 – Habeas Corpus n. 2168914-

71.2015.8.26.0000).

Na inicial do presente recurso, o recorrente alega constrangimento ilegal 

consistente na defl agração de ação penal contra ele, carente de justa causa, 

consistente em atipicidade da conduta.

Sustenta ser atípica a conduta imputada, pois além de ele ter atuado no 

exercício regular do direito de não se autoincriminar, é irrelevante o fato de ele 

ter mentido sobre o que teria ido fazer no local dos fatos, inexistindo lesividade 

capaz de justifi car a acusação.

Acrescenta que é imperioso o reconhecimento de que inexiste tipicidade material 

por ter a suposta mentira se dado sobre fato irrelevante ao deslinde do processo (fl . 

568).

Postula, então, o conhecimento e provimento liminar do recurso para que 

seja decretação sua absolvição sumária.

A liminar foi indeferida pelo, então, Ministro Presidente deste Superior 

Tribunal, Francisco Falcão em 28.12.2015 (fl . 590).

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento ao apelo (fl s. 

596/600):

Recurso recurso ordinário em habeas corpus. Réu denunciado como incurso 

nas sanções do art. 342 do Código Penal. Alegação de falta de justa causa para a 
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persecução penal. Retratação intempestiva. Necessidade de dilação probatória 

quanto ao exame – de per si – das declarações falsas prestadas ao juízo de 

origem. Inviabilidade, na via eleita. Constrangimento ilegal. Inexistência.

1. “O trancamento de ação penal constitui “medida excepcional, só admitida 

quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo 

do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa 

extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova 

da materialidade do delito” (HC n. 281.588/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, DJe 5.2.2014) e que “só deve ser adotada quando se apresenta indiscutível 

a ausência de justa causa e em face de inequívoca ilegalidade da prova pré-

constituída”. (STF, HC n. 107.948 AgR/MG, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 

DJe 14.5.2012).” (RHC n. 29.994/RJ, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 

23.2.2016)

2. “A alegada atipicidade da conduta por restar configurada, apenas, 

diversidade entre depoimentos, é contraposta pelos indícios de falseamento da 

verdade, apresentados pela acusação, em evidente confronto de versões para o 

mesmo fato, somente deslindável por meio da instrução. Evidenciada, no caso, 

portanto, a justa causa para a instauração da persecução penal.” (RHC n. 24.605/

BA, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 11.10.2010).

3. Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Apresentado pedido de reconsideração, restou indeferido (fl s. 612/614).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): Busca o recorrente o 

trancamento da ação penal proposta contra ele, ao argumento da atipicidade 

da conduta do crime imputado na denúncia (falso testemunho), uma vez que 

é irrelevante o fato de ele ter mentido sobre o que teria ido fazer no local dos 

fatos, inexistindo lesividade capaz de justifi car a acusação.

Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual 

o trancamento de ação penal pela via eleita é medida excepcional, cabível 

apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção 

da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e de 

indícios de autoria.

Da análise da denúncia, colhem-se os seguintes trechos (fl s. 626/627):
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[...]

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 22 de outubro de 

2013, em audiência no interior do Fórum desta Comarca, Gabriel Nakata Saapeh, 

qualifi cado indiretamente às fl s. 302, fez afi rmação falsa, como testemunha, em 

processo judicial de natureza penal.

Segundo consta, o denunciado depôs como testemunha nos autos do 

processo n. 1.005/2013, da Vara Criminal desta Comarca, que apurava os crimes 

de tráfi co de drogas e de associação ao tráfi co, perpetrados por Rubem Wesley de 

Codoy Dias e Élvis Alex Francisco da Silva.

Na fase extrajudicial, Gabriel relatou que, na ocasião perambulava com seu 

veículo a procura de droga. Então, indicaram a residência dos réus como ponto de 

tráfi co. Foi para lá e começou a negociar a droga, momento em que os Policiais Civis 

chegaram (fl . 24). Já em depoimento prestado na fase judicial, Gabriel respondeu que 

nada sabia a respeito dos fatos descritos na inicial acusatória, mas que estava na 

residência de Rubens para fazer uma tatuagem (fl s. 173/178).

Com este comportamento, o denunciado, na qualidade de testemunha, fez 

afi rmação falsa de caráter relevante, com o fi to de benefi ciar os réus Rubens 

Wesley de Godoy Dias e Élvis Alex Francisco da Silva.

[...]

Da análise dos trechos transcritos, observa-se que a imputação do crime de 

falso testemunho ao paciente decorre do fato de que ele, ao depor em juízo, fez 

afi rmação diversa da prestada na fase extrajudicial, com o fi m de ocultar o fato 

de ter ido ao ponto de tráfi co para adquirir droga, ou seja, eximir-se do crime de 

posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

Em caso semelhante ao dos autos, este Superior Tribunal já decidiu ser 

atípica a conduta imputada, tendo em vista os postulados constitucionais do 

direito ao silêncio e a não autoincriminação.

A propósito:

Habeas corpus. Impetração em substituição ao recurso cabível. Utilização 

indevida do remédio constitucional. Não conhecimento.

1. A via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato apontado 

como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específi co para tal fi m, 

circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da 

eventual possibilidade de atuação ex offi  cio, nos termos do art. 654, § 2º, do 

Código de Processo Penal.
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Falso testemunho. Impossibilidade de obrigar o depoente a dizer a verdade sobre 

fatos que possam incrimina-lo. Direito ao silêncio e à não auto-acusação. Atipicidade 

da conduta. Trancamento da ação penal.

1. A Constituição Federal assegura a todos os investigados o direito ao silêncio e 

à não autoincriminação, motivo pelo qual, ainda que compromissada em juízo, a 

testemunha não é obrigada a dizer a verdade sobre fatos que possam ensejar a sua 

acusação pela prática de algum crime. Doutrina. Precedentes.

2. No caso dos autos, verifica-se que ao testemunhar em juízo, o paciente, ao 

contradizer o depoimento por ele fornecido no curso do inquérito policial, não 

pretendeu isentar o acusado de tráfi co de drogas de culpa, mas sim eximir-se da 

prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o que revela a atipicidade 

da sua conduta.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o 

trancamento da Ação Penal n. 3003988-50.2013.8.26.0348.

(HC n. 326.956/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/11/2015 – grifo 

nosso)

Assim, não se evidencia o propósito do acusado em benefi ciar os réus da 

ação penal em que se apresentou como testemunha.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso para, reconhecendo a 

atipicidade da conduta de falso testemunho imputada ao paciente, determinar 

o trancamento da Ação Penal n. 0002160-42.2014.8.26.0637 da Vara Criminal 

da comarca de Tupã/SP.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Gabriel Nakata Saadeh estaria 

sofrendo coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do HC n. 

2169814-71.2015.8.26.0000.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pelo crime de falso 

testemunho perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tupã/

SP.

Recebida a inicial acusatória da Ação Penal n. 0002160-

42.2014.8.26.0637 e determinada a citação do acusado para responder à 

acusação, foi apresentada a defesa preliminar pelo acusado, ocasião em que 

o Juízo de primeiro grau manteve a ação penal, por entender inexistente 

hipótese de absolvição sumária.
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Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, o qual foi 

denegado.

Nesta impetração, a defesa alega ser atípica a conduta imputada ao paciente, 

pois ele teria atuado no exercício regular do direito de não se autoincriminar, 

sendo irrelevante a mentira sobre o que teria ido fazer no local dos fatos, 

inexistindo lesividade capaz de justifi car a acusação.

A defesa pleiteia a absolvição sumária do acusado.

O relator, Ministro Sebastião Reis, deu provimento ao recurso para, 

“reconhecendo a atipicidade da conduta de falso testemunho imputada ao 

paciente, determinar o trancamento da ação penal”, sob o argumento de que este 

STJ é fi rme em assinalar que “é atípica a conduta de falso testemunho quando 

a testemunha, compromissada em juízo, desobriga-se de dizer a verdade, com 

o fi m de evitar sua acusação pela prática de algum crime, tendo em vista os 

postulados constitucionais do direito ao silêncio e da não auto-incriminação”.

Pedi vista dos autos para melhor entendimento da controvérsia.

Relatei. Passo à analise dos autos.

A denúncia relata o seguinte:

[...]

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 22 de outubro de 

2013, em audiência no interior do Fórum desta Comarca, Gabriel Nakata Saapeh, 

qualifi cado indiretamente às fl s. 302, fez afi rmação falsa, como testemunha, em 

processo judicial de natureza penal.

Segundo consta, o denunciado depôs como testemunha nos autos do 

processo n. 1.005/2013, da Vara Criminal desta Comarca, que apurava os crimes 

de tráfi co de drogas e de associação ao tráfi co, perpetrados por Rubem Wesley de 

Codoy Dias e Élvis Alex Francisco da Silva.

Na fase extrajudicial, Gabriel relatou que, na ocasião perambulava com 

seu veículo a procura de droga. Então, indicaram a residência dos réus como 

ponto de tráfi co. Foi para lá e começou a negociar a droga, momento em que 

os Policiais Civis chegaram (fl s. 24). Já em depoimento prestado na fase judicial, 

Gabriel respondeu que nada sabia a respeito dos fatos descritos na inicial 

acusatória, mas que estava na residência de Rubens para fazer uma tatuagem (fl s. 

173/178).

Com este comportamento, o denunciado, na qualidade de testemunha, fez 

afi rmação falsa de caráter relevante, com o fi to de benefi ciar os réus Rubens 

Wesley de Godoy Dias e Élvis Alex Francisco da Silva.

[...] (fl s. 626-627)
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Consoante ressaltado pelo relator, “a imputação do crime de falso 

testemunho ao paciente, decorre do fato de que [ele], ao depor em juízo, [teria 

feito] afi rmação diversa da prestada na fase extrajudicial, com o fi m de ocultar 

o fato de ter ido ao ponto de tráfi co para adquirir droga, ou seja, eximir-se do 

crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006)”.

De fato, o STJ entende, na mesma linha do STF, pela atipicidade da conduta 

em que o agente testemunha em juízo contradizendo o depoimento por ele fornecido no 

curso do inquérito policial, tendo em vista os postulados constitucionais do direito ao 

silêncio e a não auto-incriminação. Nesse sentido:

[...]

Falso testemunho. Impossibilidade de obrigar o depoente a dizer a verdade 

sobre fatos que possam incrimina-lo. Direito ao silêncio e à não auto-acusação. 

Atipicidade da conduta. Trancamento da ação penal.

1. A Constituição Federal assegura a todos os investigados o direito ao silêncio 

e à não auto-incriminação, motivo pelo qual, ainda que compromissada em juízo, 

a testemunha não é obrigada a dizer a verdade sobre fatos que possam ensejar a 

sua acusação pela prática de algum crime. Doutrina. Precedentes.

2. No caso dos autos, verifi ca-se que ao testemunhar em juízo, o paciente, ao 

contradizer o depoimento por ele fornecido no curso do inquérito policial, não 

pretendeu isentar o acusado de tráfi co de drogas de culpa, mas sim eximir-se 

da prática do delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, o que revela a 

atipicidade da sua conduta.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o 

trancamento da Ação Penal n. 3003988-50.2013.8.26.0348.

(HC n. 326.956/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 13.11.2015)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal consigna que “não 

configura o crime de falso testemunho, quando a pessoa, depondo como 

testemunha, ainda que compromissada, deixa de revelar fatos que possam 

incriminá-la”. Confi ra-se a ementa:

Penal. Processual Penal. Habeas corpus. Falso testemunho. Inocorrência. 

Lei n. 1.579/1952, art. 4º, II (CP, art. 342). Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Testemunha. Prisão em fl agrante. CPP, art. 307.

I. - Não confi gura o crime de falso testemunho, quando a pessoa, depondo 

como testemunha, ainda que compromissada, deixa de revelar fatos que possam 

incriminá-la.

[...]
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IV. - H.C. deferido. (HC n. 73.035, Rel. Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 

19.12.1996)

E também nesse outro julgado:

Comissão Parlamentar de Inquérito. Privilégio contra a auto-incriminação. 

Direito que assiste a qualquer indiciado ou testemunha. Impossibilidade de 

o Poder Público impor medidas restritivas a quem exerce, regularmente, essa 

prerrogativa. Pedido de habeas corpus deferido.

- O privilégio contra a auto-incriminação - que é plenamente invocável perante 

as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo 

assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado 

ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do 

Poder Executivo ou do Poder Judiciário.

- O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos 

estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera 

jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. 

Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a 

qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la 

(nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele 

que o invocou venha, por tal específi ca razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, 

pelos agentes ou pelas autoridades do Estado.

- Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do 

ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, 

decisão judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional da 

não-culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento 

que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao 

indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados 

defi nitivamente por sentença do Poder Judiciário. Precedentes. (HC n. 79.812, Rel. 

Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 16.2.2001)

Todavia, o caso dos autos não se enquadra nesses precedentes.

Destaco, inicialmente, que o ora recorrente, ao depor em juízo, não exerceu 

o direito de não se autoincriminar; ao invés, apresentou versão bem diferente da 

que prestara na fase inquisitorial.

Embora a defesa alegue que o recorrente – ao depor perante a autoridade 

judicial e responder que nada sabia a respeito dos fatos descritos na inicial 

acusatória, pois estava na casa de Rubens apenas para fazer uma tatuagem 

– se encontrava protegido pelo direito de não se autoincriminar, observo que, no 

precedente apontado pelo relator (HC n. 326.956/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 
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5ª T., DJe 13.11.2015), o paciente, de fato, afi rmou à autoridade policial ter 

comprado droga, o que, em verdade, confi gurava a fi gura típica do art. 28 da Lei 

de Drogas.

No caso vertente, a denúncia informa que o recorrente teria relatado à 

autoridade policial que, “na ocasião perambulava com seu veículo a procura de 

droga. Então, indicaram a residência dos réus como ponto de tráfi co. Foi para 

lá e começou a negociar a droga, momento em que os Policiais Civis chegaram” 

(fl . 626).

Portanto, o recorrente não afi rmou nada à polícia que pudesse incriminá-lo – 

tanto assim que nao foi autuado em fl agrante e muito menos indiciado –, visto que a 

tentativa frustrada de compra de entorpecente não confi gura ilícito penal. Assim, 

a confi rmação do que dissera em seu pronunciamento anterior não implicaria 

responsabilização penal ao então depoente, o que afasta a incidência da garantia 

em comento.

Vejam, eminentes pares, que o STF, atento aos riscos próprios de habeas 

corpus concedidos para blindar testemunhas em Comissões Parlamentares de 

Inquérito, ainda nos anos 1990, ao tratar da invocação, pela defesa, de sigilo 

profi ssional para que a pessoa fi casse isenta de prestar depoimento, esclareceu 

que “O Judiciário deve ser prudente nessa matéria, para evitar que a pessoa venha 

a obter HC para calar a verdade, o que é modalidade de falso testemunho” (HC n. 

71.039, Rel. Ministro Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 6.12.1996).

O acórdão, de certa maneira, percebeu o potencial prejuízo da conduta do 

recorrente, in verbis:

[...]

Dessarte, vê-se que, diversamente do sustentado pela combativa defensoria, 

as afi rmações falsas feitas pelo paciente no depoimento por ele prestado nos 

autos do Processo-Crime n. 0006225-17.2013.8.26.0637, da Ia Vara Criminal da 

Comarca de Tupã, não se mostraram juridicamente irrelevantes ao deslinde 

daquela lide penal; ao revés, possuíam elas o condão de conferir descrédito à 

palavra dos agentes policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência versada 

em supradito feito e, até mesmo, alterar a convicção do MM. Juízo a quo a ponto de 

levá-lo a prolatar veredicto absolutório. (fl s. 550)

Minha preocupação é a mesma do Supremo Tribunal Federal. Ressalvo até 

a possibilidade de que a segunda versão apresentada em juízo – de que estava 

no local do fl agrante delitiva para fazer uma tatuagem – seja a verdadeira, mas a 

ação penal instaurada perante o juízo competente é que o dirá, não se podendo, 
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a meu sentir, dar como certa a versão ou justifi cativa apresentada pelo recorrente 

para depor de modo totalmente contrário às anteriores declarações.

À vista do exposto, nego provimento ao recurso.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 80.142-SP (2017/0006754-3)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Recorrente: Wagner Ferreira dos Santos

Advogados: Eduardo Montenegro Dotta - SP155456

Bruno Santicioli de Oliveira e outro(s) - SP278899

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Penal. Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. 

Art. 256, p. único, do Código Penal.  Trancamento da ação penal. 

Atipicidade. Ausência de nexo causal. Teoria da Equivalência dos 

Antecedentes. Método de eliminação hipotético. Causalidade psíquica. 

Ausência de elemento subjetivo. Nexo material ou jurídico não 

evidenciado. Omissão imprópria descaracterizada. Recurso provido.

1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é 

medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, 

inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade 

da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva 

da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a 

exordial acusatória.

2. No Brasil, a relação de causalidade é decifrada pela conjugação 

entre a Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais (art. 13 

do CP), o método de eliminação hipotético e o fi ltro de causalidade 

psíquica (imputatio delicti). Em apertada síntese, uma ação poderá 

ser considerada causa do evento danoso se, suprimida mentalmente 

do contexto fático, o resultado teria deixado de ocorrer tal como 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1116

ocorreu. Ainda, de forma a evitar o regresso ao infi nito, deve-se 

sempre perscrutar o elemento subjetivo (dolo ou culpa) que anima a 

conduta do agente.

3. Na hipótese, não se vislumbra dos termos da inicial incoativa a 

demonstração de nexo material, jurídico ou de evitação entre conduta 

exercida por representante legal de sociedade empresaria contratante 

de empreitada e o desabamento ocorrido em obra sob a supervisão 

de construtora contratada, que resultou na morte de um de seus 

funcionários.

4. Recurso provido a fi m de trancar a ação penal em relação ao 

recorrente.

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 

Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário, 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), 28 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 4.4.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura: Trata-se de recurso 

ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto em favor de Wagner 

Ferreira dos Santos, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo (HC n. 2150276-53.2016.8.26.0000).

Segundo os autos, o recorrente foi denunciado como incurso no artigo 256, 

p. único, do Código Penal - desabamento culposo (fl s. 422/424).

A defesa impetrou prévio writ na origem, buscando o trancamento da ação 

penal. Todavia, o Tribunal de Justiça bandeirante denegou a ordem, em aresto 

assim fundamentado (fl s. 506/508):
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Conforme as informações prestadas pela d. autoridade apontada como coatora 

(fl s. 492/493) bem como das cópias que instruíram o writ, o paciente é acusado 

pela prática, em tese do crime previsto no art. 256, parágrafo único do Código 

Penal, porque no dia 17 de maio de 2013, em razão do desabamento ocorrido 

na obra, onde estava sendo realizada a construção de agência bancária, levou a 

óbito o empregado Dimmy Carme, que estava a serviço da empresa Tecmaplan 

Engenharia e Construções Ltda.

A denúncia relata de maneira minuciosa e clara a eventual prática de crime 

praticado pelo ora paciente, juntamente com o encarregado da obra André 

Vicente Veleda da Rosa e o engenheiro responsável e representante legal da 

empresa Tecmaplan Engenharia e Construções Ltdas ME, Márcio Noberto Rocha 

Lima (fl s. 422/423).

Obedece, assim, diversamente do alegado pela combativa defesa, os requisitos 

necessários que constam expressamente no art. 41 do Código de Processo Penal.

O trancamento de ação penal é medida de caráter excepcional, que não se 

ajusta ao caso em apreço.

A persecução penal, diante da prática de um crime em tese, não pode ser 

abortada em seu nascedouro.

É fi rme a jurisprudência nesse sentido, inclusive no Pretório Excelso:

(...)

Nesse sentido, indefi ro o pleito de exclusão do registro dos dados do paciente, 

junto ao Instituto de Identifi cação competente.

Consta das informações prestadas pela autoridade coatora que já foi agendada 

para o próximo dia 20 de fevereiro de 2017 a audiência preliminar, para fi ns de 

suposta aplicação dos benefícios da Lei n. 9.099/1995 (fl s. 492/493).

Deste modo, havendo os indícios necessários e estando a denúncia 

formalmente perfeita não há motivo justifi cável para se obstar o prosseguimento 

da ação penal, nesta fase processual, não se verificando, portanto, qualquer 

constrangimento ilegal.

Diante do exposto, denega-se a ordem.

Em contato telefônico realizado com a 1ª Vara Criminal do Foro Regional 

XI - Pinheiros, comarca de São Paulo, foi informado que, em audiência realizada 

no dia 20.02.2017, o paciente negou a proposta de suspensão condicional do processo, 

sendo os autos remetidos ao Ministério Público para prosseguimento.

Nesta via, insiste a defesa no trancamento da ação.

Pondera pela ausência de nexo causal entre o resultado danoso e eventual 

conduta do paciente.
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Aduz que “o recorrente é representante do fundo de investimento que 

administra a BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário, não 

possuindo, portanto, qualquer relação direta com a obra, vez que, para este fi m, o 

Fundo BB Renda contratou a empresa Tecmaplan Engenharia e Construção Ltda.

Me”. Para a defesa, a empresa contratada seria totalmente responsável pelos 

custos, execução e fi scalização da obra contratada.

Assere que não se vislumbra nos autos os elementos caracterizadores do 

fato culposo, sendo que a denúncia não atendeu às exigências do art. 41 do CPP, 

“eis que atribuiu a prática delitiva ao réu, única e exclusivamente pelo cargo que 

ocupa”.

Assinala que “da peça acusatória em questão, não foi possível concluir 

como teria o denunciado agido com imprudência ou negligência, elementos 

necessários para que o acusado tenha, de fato, cometido o delito em questão”.

Ao fi nal, pede o trancamento da Ação Penal n. 0013003-38.2013.8.26.0011.

Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Eitel Santiago 

de Brito Pereira (fl s. 546/547), o Ministério Público Federal opina pelo não 

provimento do recuso.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): Eis os termos 

em que apresentada a acusação (fl s. 422/424):

Trata-se de procedimento investigatório instaurado para apurar as 

circunstâncias em que ocorreram o óbito da vítima Dimmy Carme, no dia 17 de 

maio de 2013, por volta de 10h00, na Avenida Professor Francisco Morato, n. 2042, 

nesta cidade e Comarca da Capital.

Segundo consta, a vítima perdeu sua vida enquanto trabalhava em uma obra, 

local onde seria construída uma agência bancária do Banco do Brasil. A construção 

era de responsabilidade da empresa “Tecmaplan Engenharia e Construções Ltda.”, 

que foi contratada por “BB Renda Cooperativa Fundo de Investimento Imobiliário”.

Segundo se apurou, funcionários faziam a perfuração do solo para a instalação 

das colunas de sustentação com uma máquina perfuratriz, e a vítima tinha como 

trabalho puxar, com uma enxada, a terra da borda do buraco feito pela máquina. 

A vibração da perfuratriz fez ceder o talude, causando desabamento, fi cando a 

vítima prensada entre os escombros do barranco e a máquina perfuratriz. Outros 

funcionários conseguiram escapar ilesos.
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Foi juntado laudo de exame necroscópico às fl s. 47/48, que concluiu que a 

causa da morte foi hemorragia interna aguda traumática, provocada por agente 

contundente.

Consta que o barranco tinha aproximadamente dois metros e cinquenta de 

altura e que houve desabamento parcial do talude na parte superior, o qual 

estava exposto, sem escoramento, sem nenhuma tela de proteção, ou afi ns, e 

nenhum responsável pela obra alertou aos funcionários que o barranco poderia 

ceder. O desabamento do talude, resultou da movimentação do solo causada 

pela perfuratriz. O barranco estava a uma distância aproximada de um metro e 

meio da máquina perfuratriz em funcionamento.

Consta que os funcionários e inclusive a vítima fatal usavam os equipamentos 

de segurança e capacete, os quais não foram sufi cientes para impedir o grave 

acidente e a morte da vítima.

Consta que foram descumpridas normas regulamentadoras e normas 

trabalhistas.

Laudo pericial do local do fato foi acostado às fl s. 384/394, segundo o qual 

“em razão da vibração causada pela máquina perfuratriz no terreno, o corte 

praticamente a prumo do terreno e a inexistência de escoramento do barranco 

(encosta), acabou ocorrendo o desabamento de parte do terreno (solo e concreto); 

O desabamento do maciço de terra, bem como de resíduos de concreto (entulho) 

acabaram atingindo a vítima que encontrava ao lado da máquina perfuratriz, 

ocorrendo o acidente e óbito da vítima” (fl . 387).

Assim, os responsáveis pela obra causaram seu desabamento e expuseram 

a perigo a vida e a integridade física da vítima e de terceiros, culposamente, 

estando confi gurado o delito do art. 256. Parágrafo único, do Código Penal.

Assim sendo, requeira juntada de F.A. e certidões do que constar em nome de:

• do encarregado da obra/assistente técnico André Vicente Veleda da Rosa (fl . 

23);

• do engenheiro responsável e representante legal da empresa Tecmaplan 

Engenharia e Construções Ltdas ME, Márcio Norberto Rocha Lima (fl . 92);

• do representante legal da BB Renda Cooperativa Fundo de Investimento 

Imobiliário, Wagner Ferreira dos Santos (fl . 165), a qual contratou a Tecmaplan para 

a construção;

• do operador da máquina perfuratriz e funcionário da empresa contratada 

para perfurar Barão Estaqueamento, Claudecir Arvelino (fl . 32).

Em nada constando, requeira desde já seja designada audiência preliminar, 

nos termos do artigo 72 da Lei n. 9.099/1995, para oferta de transação penal, com 

a intimação dos autores dos fatos.
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O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida 

excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a 

ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta 

de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos 

requisitos legais exigidos para a exordial acusatória.

No caso, a controvérsia jurídica cinge-se a saber se o recorrente, na condição 

de representante legal da empresa contratante da empreitada sub examinen, pode 

ser responsabilizado pelo desabamento culposo ocorrido na obra tocada pela 

construtora contratada, que deu azo à morte de um de seus funcionários.

O tipo penal imputado ao recorrente guarda a seguinte redação:

Desabamento ou desmoronamento

Art. 256 - Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, 

a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Modalidade culposa

Parágrafo único - Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano.

Trata-se de delito que tem por bem jurídico tutelado a incolumidade 

pública, particularmente o perigo comum que pode decorrer da conduta 

proibida. O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, mesmo o dono do 

imóvel que sofre o desabamento.

Imputa-se ao recorrente a prática do delito na modalidade culposa, quando 

o desabamento ou desmoronamento resulta da não observância, pelo sujeito 

ativo, do dever de cuidado necessário.

Em se tratando de delito culposo, para o exercício da ação penal, deve a 

acusação demonstrar os seguintes elementos: a) conduta humana voluntária 

ativa (comissiva) ou omissiva; b) Nexo de causalidade; c) Resultado involuntário 

lesivo que não fazia parte da fi nalidade inicial do agente; d) Inobservância do 

dever objetivo de cuidado; e) Previsibilidade objetiva; e f ) Tipicidade.

Na hipótese vertente, diante do cenário fático que se descortina, a solução 

da quaestio posta a desate reclama volver as atenções ao segundo elemento do 

tipo culposo, qual seja, o nexo de causalidade.
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O nexo de causalidade ou simplesmente nexo causal é o liame que liga a 

conduta ao resultado. Trata-se de elemento do fato típico previsto no art. 13, 

caput, do Código Penal, verbis:

Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é 

imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a 

qual o resultado não teria ocorrido. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)

Segundo concepção doutrinária e jurisprudencial reinante entre nós, a 

teoria eleita pelo Estatuto Repressor para explicar a constatação do fenômeno 

causal é a Teoria da Equivalência das Condições, também conhecida como 

Teoria da Causalidade Simples ou Teoria da conditio sine qua non, ressalvada a 

limitação estampada no § 1º do mesmo dispositivo, que teria excepcionalmente 

previsto a teoria da causalidade adequada para hipótese restrita da superveniência 

de causa independente.

Trata-se de teoria de cunho empírico naturalista, que pode ser classifi cada 

como generalizadora, é dizer, não promove hierarquia entre as condições que 

antecedem um resultado, tratando todas as causas como de igual valor. Assim, 

segundo essa linha de pensamento, causa nada mais é do que a condição (ação/

omissão) sem a qual o resultado não teria ocorrido tal como ocorreu. Tudo 

aquilo que efetivamente contribuiu, in concreto, para o resultado, é tido por causa.

A maior crítica enfrentada por esta teoria sempre foi a necessidade de 

estabelecer um limitador, de maneira a se identifi car com segurança se certa 

conduta foi realmente determinante para ocorrência do resultado. Nessa 

perspectiva, o aperfeiçoamento da relação causal é ditado pelo método da 

eliminação hipotética dos antecedentes causais, desenvolvido por Th yrén. Em 

breves linhas, no campo mental da suposição ou da cogitação, o aplicador 

deve proceder à eliminação da conduta para concluir pela persistência ou 

desaparecimento do resultado. Em outras palavras, uma ação ou omissão será 

considerada como causa do evento sempre que, suprimida mentalmente do 

contexto fático, o resultado tenha deixado de ocorrer tal como ocorreu.

Luiz Regis Prado bem sistematiza essa primeira parte da explanação, nos 

seguintes termos:

Teoria da equivalência das condições ou da conditio sine qua non - Criada por 

Glaser e sistematizada por Von Buri, causa é a condição sem a qual o resultado 

não teria ocorrido (art. 13, CP). Todo efeito ou resultado é produto de uma série 

de condições equivalente, do ponto de vista causal. Tudo que concorre para 
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o resultado é causa dele, sendo decisivo que sem essa condição o resultado 

não pudesse ocorrer como ocorreu. Para a identifi cação do antecedente causal, 

utiliza-se da fórmula conhecida como processo ou método indutivo hipotético 

de eliminação, de acordo com a qual é causa de um resultado toda condição 

que, suprimida mentalmente, faria desaparecer o resultado. Não há distinção 

entre causa e condição. A raiz fi losófi ca desta condição está na defi nição de causa 

como antecedente invariável e incondicionado de algum fenômeno (Stuart Mill). 

(PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, volume I: parte geral: arts. 1º 

a 120. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 256)

Até aqui, uma exegese apressada da norma poderia levar facilmente o 

intérprete à conclusão de que o recorrente teria, sim, parcela de responsabilidade 

no ilícito em tela. Ora, a empreitada jamais seria realizada não fosse 

a contratação pela sociedade empresarial “BB Renda Cooperativa Fundo de 

Investimento Imobiliário”. Além disso, a obra também jamais sairia do papel sem 

a concordância dos representantes legais da pessoa jurídica em referência, dentre 

os quais se enquadra o recorrente.

Essa parece ter sido a tônica utilizada pela acusação para defl agração da 

ação penal. Impressionado pelo evento danoso resultante do sinistro (morte 

do operário), o Parquet houve por bem incluir no processo causal todos aqueles 

que de alguma forma participavam direta ou indiretamente da empreitada, 

lançando mão da pretensão punitiva em desfavor desde o operador da máquina 

perfuratriz, passando pelo encarregado da obra, engenheiro responsável, até se 

chegar ao representante legal da empresa contratante.

A problemática apresentada supra, então, persiste: há confusão entre juízo 

de fato (causação) e juízo de valor (imputação), pois se destina sempre a mesma 

importância penal a todos os fatores causais que culminam no resultado. A 

aplicação cega do método de eliminação hipotética, continuaria a engendrar o 

regresso ao infi nito (regressus ad infi nitum).

Por óbvio, essa concepção pura da teoria não é ratio a ser empregada no 

sistema penal vigente. Absorvendo as críticas sofridas pela doutrina especializada, 

fez-se imperioso, em mais uma oportunidade, o aperfeiçoamento do fenômeno 

causal, de maneira a se evitar o regresso da causalidade a condutas que, por certo, 

não estariam incluídas entre aquelas que efetivamente concorreram para o dano 

ao bem jurídico tutelado.

Nesse compasso, buscando uma restrição ainda maior da causalidade, 

ganhou força a ideia de limitar o liame entre conduta e resultado por 
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intermédio do elemento anímico ou subjetivo de que imbuído o agente, o que se 

convencionou chamar de causalidade psíquica (imputatio delicti). Palmilhando 

por essa linha de intelecção, o juízo de verifi cação da causalidade não pode 

retroceder ou retornar às condições que temporalmente precederam à posterior 

atuação típica culposa ou dolosa de outrem, a qual teria o condão de interromper 

o nexo causal iniciado pelo primeiro interveniente. Em outros termos, para 

evitar a responsabilidade de certas condutas antecedentes que contribuíram 

para o resultado, a doutrina clássica analisa o dolo e a culpa como limites da 

responsabilidade. As questões são resolvidas com o tipo subjetivo e não com o 

objetivo.

Assim sendo, duas operações devem ser realizadas para explicitar o 

modelo causal: em primeiro lugar, identifi ca-se a imputação objetiva do evento 

(causa); num segundo plano, testa-se a imputação subjetiva (dolo/culpa). A 

responsabilização penal do agente dependerá de sua voluntariedade (dolo ou 

culpa) em relação à provocação do resultado.

Com maestria, leciona Cezar Roberto Bitencourt sobre o tema:

A relação de causalidade entre a conduta humana e o resultado, que interessa 

ao Direito Penal, é sempre aquela que pode ser valorada por meio do vínculo 

subjetivo do agente. Isto é, a causalidade relevante, desde a perspectiva jurídico-

penal, é aquela que pode ser prevista, ou seja, previsível, ou, ainda, aquela que 

pode ser mentalmente antecipada pelo agente. Em outros termos, a cadeia 

causal, aparentemente infi nita sob a ótica puramente naturalística, será sempre 

limitada pelo dolo ou pela culpa. Toda conduta que não for orientada pelo dolo 

ou pela culpa estará na seara do acidental, do fortuito ou da força maior, não 

podendo confi gurar crime, situando-se fora, portanto, do alcance do Direito Penal 

material. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 20 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014. p. 319).

Nesse viés, à vista do contexto fático delineado pela denúncia, não 

vislumbro o liame entre eventual conduta do recorrente e o evento danoso.

Inviável a atribuição de responsabilidade ao representante legal da 

sociedade empresária contratante de empreitada. Se é certo que existe o dever 

objetivo de cuidado de prover para que a obra seja realizada sem a intercorrência 

de infortúnios, este deve ser endereçado aos agentes da empresa responsável 

pela construção, ou a outros terceiros que tenham efetivamente interferido no 

curso causal (sempre lembrando que em nosso sistema não se atribuiu a prática 

de ilícitos penais a pessoas jurídicas, ressalvados os casos de crimes ambientais).
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Sempre importante salientar que a responsabilidade penal, via de regra, 

não comunga pontos comuns com a responsabilidade existente em outras áreas 

do Direito, como por exemplo a responsabilidade civil. Na seara civil, verbi 

gratia, é aberta a possibilidade de responsabilização objetiva, a transferência 

de responsabilidade pessoal ou mesmo responsabilidade de cunho solidário. 

Em Direito Penal, não. Vige aqui a vedação da responsabilização objetiva e o 

Princípio da Intranscendência das penas. Há, nesse campo, a identifi cação dos 

conceitos de autor, coautor e partícipe, todos tendo por norte a prática de um 

verbo nuclear descrito em um tipo penal.

Como dito, mesmo que se tratasse de imóvel da sociedade empresária 

contratante (tal fato não é sequer elucidado com precisão pela denúncia), a 

responsabilidade penal por eventual infortúnio na consecução da obra somente 

pode ser imputada objetivamente e subjetivamente aos agentes da empresa 

contratada ou a terceiros que efetivamente interferissem no curso processo 

causal.

De outra banda, também não se mostra factível a identifi cação de nexo 

jurídico ou de evitação, de forma a se adjetivar a posição do acusado como 

garante, imputando-lhe omissão penalmente relevante (art. 13, § 2º, do CP). 

Não havia, ou ao menos não foi narrado pela exordial, o dever legal de agir, a 

assunção voluntária de custódia ou mesmo a ingerência indevida do acusado 

sobre a consecução da obra em epígrafe.

Em conclusão, se de um lado não se pode imputar de forma direta qualquer 

resultado penalmente relevante ao acusado, dada a ausência de causalidade 

psíquica, de outro não cabe falar em omissão imprópria, considerando a não 

qualifi cação do agente como garantidor.

Por conseguinte, a ação penal intentada contra o acusado é manifestamente 

incabível, devendo ser obstado o seu prosseguimento em face da atipicidade.

Em caso análogo, assim decidiu este Superior Tribunal de Justiça:

Habeas corpus. Homicídio culposo. Vítima - mergulhador profissional 

contratado para vistoriar acidente marítimo. Art. 121, §§ 3º e 4º, primeira parte, do 

Código Penal. Trancamento de ação penal. Ausência de justa causa.

1. Para que o agente seja condenado pela prática de crime culposo, são 

necessários, dentre outros requisitos: a inobservância do dever de cuidado 

objetivo (negligência, imprudência ou imperícia) e o nexo de causalidade.

2. No caso, a denúncia imputa ao paciente a prática de crime omissivo culposo, 

no forma imprópria. A teor do § 2º do art. 13 do Código Penal, somente poderá ser 
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autor do delito quem se encontrar dentro de um determinado círculo normativo, 

ou seja, em posição de garantidor.

3. A hipótese não trata, evidentemente, de uma autêntica relação causal, já 

que a omissão, sendo um não-agir, nada poderia causar, no sentido naturalístico 

da expressão. Portanto, a relação causal exigida para a confi guração do fato típico 

em questão é de natureza normativa.

4. Da análise singela dos autos, sem que haja a necessidade de se incursionar 

na seara fático-probatória, verifi co que a ausência do nexo causal se confi rma nas 

narrativas constantes na própria denúncia.

5. Diante do quadro delineado, não há falar em negligência na conduta do 

paciente (engenheiro naval), dado que prestou as informações que entendia 

pertinentes ao êxito do trabalho do profi ssional qualifi cado, alertando-o sobre 

a sua exposição à substância tóxica, confi ando que o contratado executaria a 

operação de mergulho dentro das regras de segurança exigíveis ao desempenho 

de sua atividade, que mesmo em situações normais já é extremamente perigosa.

6. Ainda que se admita a existência de relação de causalidade entre a conduta 

do acusado e a morte do mergulhador, à luz da teoria da imputação objetiva, 

seria necessária a demonstração da criação pelo paciente de uma situação de 

risco não permitido, não-ocorrente, na hipótese.

7. Com efeito, não há como asseverar, de forma efetiva, que engenheiro tenha 

contribuído de alguma forma para aumentar o risco já existente (permitido) 

ou estabelecido situação que ultrapasse os limites para os quais tal risco seria 

juridicamente tolerado.

8. Habeas corpus concedido para trancar a ação penal, por atipicidade da 

conduta.

(HC 68.871/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 06.08.2009, DJe 05.10.2009)

Registro ainda que, não se olvidando quanto ao entendimento doutrinário 

pela desclassifi cação da conduta para os tipos do art. 121, § 3º, ou 129, § 6º, 

ambos do Código Penal, quando não há perigo comum - risco à incolumidade 

pública, restringindo-se o desabamento com vítimas à área interna do terreno 

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 1.110), fato é que a solução jurídica não se altera, porquanto 

analisada a quaestio à luz da relação causal sob o prisma dos elementos constantes 

do tipo culposo.

Por derradeiro, mesmo observando o caso com a lente da Teoria da 

Imputação Objetiva, outra sorte não teria o curso do processo senão o seu 

trancamento, tendo em vista a não identifi cação da criação ou do incremento 
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de risco não permitido, a realização do risco no resultado, e mesmo a também 

exigível imputação subjetiva.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para trancar a ação penal em 

relação ao recorrente.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 80.365-SP (2017/0012074-5)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Recorrente: Marcos Balian

Advogado: Acácio Aparecido Bento - SP121558

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Posse ilegal 

de arma de fogo e munições. Trancamento. Atipicidade da conduta. 

Registro vencido. Infração administrativa. Possibilidade. Crime. Não 

ocorrência. Constrangimento ilegal. Existência. Recurso provido.

1. O trancamento da ação penal em sede de recurso ordinário 

em habeas corpus é medida excepcional, somente se justifi cando se 

demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, 

a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de 

causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais 

exigidos para a exordial acusatória.

2. Na espécie, o órgão governamental atestou, mediante a entrega 

do registro, que o material bélico encontrava-se com o recorrente, ou 

seja, o Estado exerceu o seu controle ao registrar a arma e a munição, 

embora o acusado estivesse com o documento vencido à época do fato.

3. Não obstante a reprovabilidade comportamental, a omissão 

restringe-se à esfera administrativa, não logrando repercussão penal a 

não revalidação periódica do certifi cado de registro. Precedentes.
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4. Recurso provido a fi m de reconhecer a atipicidade da conduta 

irrogada ao recorrente e determinar o trancamento do processo 

criminal.

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 

Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário, 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), 14 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 22.3.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura: Trata-se de recurso 

ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Marcos Balian, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2220380-

70.2016.8.26.0000).

Extrai-se do autos que, por fato datado de 4.9.2015, o recorrente foi 

denunciado por infração ao disposto 12 da Lei n. 10.826/2003, pois, segundo a 

exordial acusatória, mantinha sob sua guarda arma de fogo e munição, ambas de 

uso permitido, no interior de sua residência, que somente foram localizadas por 

mandado de busca e apreensão determinado nos autos de medida protetiva, na 

qual a vítima noticiou a existência do artefato belicoso - Processo n. 0011010-

62.2015.8.26.0019, Controle n. 2.119/2015, da 1ª Vara Criminal da Comarca 

de Americana/SP.

Irresignada, a defesa impetrou prévio mandamus perante o Tribunal de 

origem, que denegou a ordem na data de 1º.12.2016. O acórdão foi assim 

fundamentado (fl s. 143/148):

Segundo informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi 

denunciado em 13 de abril de 2016, como incurso nas penas do artigo 12, da Lei 
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n. 10.826/2003, tendo o representante do Ministério Público requerido a juntada 

de folha de antecedentes e certidões criminais, para eventual proposta penal, nos 

termos do artigo 89, da Lei n. 9.099/1995. Foi designado o dia 24 de novembro de 

2016, às 14:40 horas, para apresentação de proposta de suspensão.

Informou, ainda, que em face a determinação judicial (fl s. 21), nos autos de 

proc. n. 4.405-25.2015.8.26.0529 de Santana de Parnaíba/SP (Medidas Protetivas 

de Urgência - Violência Doméstica), foi procedido em 04 de setembro de 2015, a 

busca por policiais civis, na Rua dos Jambeiros, 21 - Bloco A, AP 41, bairro Jardim 

São Pedro, cidade de Americana, visando a apreensão de arma noticiado pela 

vítima, resultando positivo e localização e apreensão da carabina calibre 38, 

marca Rossi, registrada sob n. B043379, mais seis munições de calibre 38, todos 

intactos.

A D. Procuradoria Geral de Justiça informou também que: “Nesta data, em 

consulta à tramitação do feito subjacente no sítio eletrônico deste Egrégio 

Tribunal, vimos que, recebida a denúncia, houve transação penal frutífera em 

24.11.2016, com suspensão condicional do processo pelo prazo de dois anos, 

sob condições (fls. 109/110 dos autos digitais do processo-crime).” Ponderou 

também que: “A suspensão condicional do processo, contudo, não impede o 

conhecimento do pedido ante o objeto desta ação constitucional, que visa o 

trancamento da ação penal superveniente à suspensão prevista no artigo 89, 

da Lei n. 9.099/1995 porquanto o denunciado tem o direito de se defender 

amplamente. A homologação de suspensão condicional do processo não torna 

prejudicado pleito de trancamento da ação penal também porque, se e quando 

descumpridas as condições impostas, a ação poderá ser retomada” (fl s. 132/133).

E, como bem observou a D. Procuradoria Geral de Justiça: “Não convence 

a alegação que registro ‘vencido’ da arma de fogo em testilha faz com que a 

infração correspondente seja ‘meramente administrativa. O certificado de 

registro de arma de fogo adquirida pelo cidadão é documento temporário. 

Está sujeito ao preenchimento dos requisitos previstos nos incisos I, II e III do 

artigo 4o, da Lei n. 10.826/2003, que deverão ser comprovados periodicamente 

para fi ns de revalidação (Estatuto do Desarmamento - artigo 5º, § 2º). Ora, o 

paciente é acusado de possuir não apenas arma de fogo mas também munições 

de calibre 38, de uso permitido, no interior de sua residência, em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar (cf. denúncia - fl s. 9/10). Típico seu 

comportamento, data máxima vênia.” (fl s. 134/135).

A verdade é que é pacífi co o entendimento jurisprudencial de que em sede 

de ‘habeas corpus’ somente se admite o trancamento da ação penal, por falta de 

justa causa, quando houver comprovação - de plano - da atipicidade dos fatos 

ou quando seja indubitável que o agente não está envolvido em situação que 

constitua infração penal.

A alegação de que não existe nos autos qualquer elemento que demonstre que 

o Paciente tenha praticado as condutas narradas na exordial é contrariada pela 
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presença elementos indiciários de autoria e materialidade, os quais dão conta que 

ele praticou, em tese, as condutas descritas como crime no ordenamento jurídico, 

e que serviu de base para a propositura da ação penal.

Da análise dos documentos que instruem a inicial é possível notar que a 

autoria e materialidade encontram-se consubstanciadas nos documentos de 

fls. 09/10 (denúncia). Boletim de Ocorrência (fls. 14/16), Laudo de Exibição e 

Apreensão (fl s. 17/19) e Laudo do IC (fl . 19).

Aliás, cabe ressaltar que a robustez do conjunto probatório para a condenação 

não se confunde com os elementos mínimos necessários para a instauração da 

ação penal, no transcurso da qual as provas são produzidas, atendendo-se aos 

princípios da ampla defesa e do contraditório.

E, como se sabe, o remédio heróico do ‘habeas corpus’ não é meio adequado 

para análise exaustiva das provas que instruem a ação penal, o que se fará no 

curso do processo, sede apropriada para o exame de toda a matéria de fato e para 

o necessário confronto de todas as provas, incompatível com esta via célere do 

‘writ’.

A análise da inocência da paciente adentraria no mérito da ação penal, e sua 

análise é incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.

Portanto, a exordial acusatória encontra-se apta, obedecendo aos requisitos 

previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois demonstra de forma 

sufi ciente as condutas das pacientes na prática da infração penal.

Neste mesmo sentido é o posicionamento da jurisprudência deste egrégio 

Tribunal de Justiça:

(...)

Desse modo, existindo elementos que autorizam a ‘persecutio criminis in 

juditio’, não há que falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da 

ação penal.

Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem.

Nesta via, aduz o recorrente, em síntese, que a conduta é atípica, pois o 

acusado possuía registro da arma de fogo, contudo, estava vencido.

Defende que carece de justa causa a ação penal, pois seria apenas uma 

infração administrativa.

Sublinha que a exigência de renovação do registro a cada 3 (três) anos 

mostra-se “desproporcional, exagerada e desnecessária para que o Estado tenha 

controle do armamento do país” (fl . 155), especialmente porque o registro atesta 

a propriedade da arma.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1130

Pontua “não se mostraria razoável punir um agente pela conduta omissiva 

ao esquecer a data de renovação do seu registro ou mesmo por ignorá-la em 

razão dos inúmeros entraves criados pelo próprio Poder Público, o qual, em 

nenhum momento, perde o controle sobre a arma que foi objeto de registro 

inaugural” (fl . 155).

Sustenta, ainda, que “o artigo 67-B do Decreto n. 5.123/2004 possibilita, 

inclusive, a entrega à Polícia Federal do armamento, mediante indenização ou, 

ainda, que se providencie sua transferência a terceiro, afastando a incidência 

necessária do Direito Penal sobre o mesmo fato, o que violaria os princípios da 

fragmentariedade e da subsídiariedade” (fl . 156).

Requer, ao final, o “arquivamento da ação penal originária suspensa” 

condicionalmente.

Com vista dos autos, o Ministério Público Federal manifestou-se, em 

parecer da lavra do Subprocurador-Geral Renato Brill de Goés, pelo provimento 

recursal (fl s. 174/180).

Notícias colhidas do sítio do Tribunal de origem dão conta de que foi 

juntado, em 11.1.2017, o comprovante de pagamento da prestação pecuniária 

decorrente da suspensão condicional do processo, tendo o magistrado intimado 

a defesa com relação à arma apreendida (fl s. 182/184).

É o relatório.

VOTO

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

trazida a deslinde neste recurso cinge-se à atipicidade da conduta do insurgente, 

ante o fato de que apenas o registro vencido do artefato belicoso não enseja 

crime.

Como é cediço, somente se reconhece a ausência de justa causa para a ação 

penal, determinando o seu trancamento, quando há fl agrante constrangimento 

ilegal, demonstrado por prova inequívoca e pré-constituída de não ser o 

denunciado o autor do delito, não existir crime, encontrar-se a punibilidade 

extinta por algum motivo ou pela ausência de suporte probatório mínimo a 

justifi car a propositura de ação penal.

Assim a doutrina se manifesta sobre o tema:
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A justa causa passa a pressupor a existência de um suporte probatório mínimo, 

consistente na prova da existência material de um crime e em indícios de que 

o acusado seja o seu autor. A ausência de qualquer um destes dois elementos 

autoriza a rejeição da denúncia e, em caso de seu recebimento, faltará justa 

causa para a ação penal, caracterizando constrangimento ilegal apto a ensejar a 

propositura de habeas corpus para o trancamento da ação penal.

Há ainda corrente que exige mais. Para Silva Jardim (1994, p. 42), a ação só é 

viável quando a acusação não é temerária, por estar baseada em um mínimo de 

prova:

Este suporte probatório mínimo se relaciona com os indícios de autoria, 

existência material de uma conduta típica e alguma prova de sua antijuridicidade 

e culpabilidade. Somente diante de todo esse conjunto probatório é que, a 

nosso ver, se coloca o princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal. 

(BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito Processual Penal, Tomo I, Elsevier Editora, 

São Paulo, 2008, págs. 71/72)

Na espécie, conforme se depreende da leitura dos autos, restaram 

apreendidas arma e munições na residência do insurgente, que adquiriu artefato 

de uso permitido, tendo sua posse mediante certifi cado de registro federal, 

emitido sob prazo determinado e sujeito aos requisitos previstos na Lei n. 

10.826/2003. Contudo, a renovação do registro submete-se a comprovação 

periódica dos pressupostos inaugurais, apresentados por ocasião da emissão 

primeva. Nesse diapasão, na data dos fatos aqui em liça, o recorrente estava com 

o seu registro expirado.

Não se descura que outrora assim já me manifestei, nos autos do RHC n. 

67.476/SP, verbis:

Wilson Cardoso Machado foi denunciado, perante o Juízo da Vara Criminal e 

Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/Distrito Federal por 

prática descrita no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por ter sido preso em fl agrante 

na posse (em sua residência) de arma de fogo de uso permitido, com registro 

vencido.

Recebida a denúncia (fl . 52) e aceita proposta de suspensão condicional do 

processo (fl s. 54/55), a defesa postulou ao Juízo o trancamento da ação penal ou 

o afastamento das imposições de prestar serviços comunitários e de doar metade 

do valor da fi ança (R$ 1.500,00) em favor de instituição de caridade.

O pleito foi indeferido (fl s. 78/80):

De início, entendo que os pedidos formulados pela Defesa Técnica 

são manifestamente inadequados para a presente fase do procedimento, 
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primeiro porque o processo já se encontra devidamente saneado, sendo 

que em sede de resposta à acusação nada foi arguido a respeito de eventual 

atipicidade dos fatos narrados na exordial acusatória. Além do mais, 

atualmente o feito encontra-se suspenso na forma prevista no art. 89 da 

Lei n. 9.099/1995, diante da aceitação por parte do acusado, devidamente 

assistido de defensor público, de proposta formalizada pelo Ministério 

Público, com condições, dentre outras, indicadas por este julgador, que 

homologou o pacto realizado entre as partes.

Entretanto, em que pese a situação apontada, em nome do princípio da 

ampla defesa, passo a enfrentar as arguições suscitadas.

Com efeito, o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, 

somente admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a 

necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a 

atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou 

a ausência de indícios mínimos de autoria ou de da materialidade do delito.

Entretanto, entendo que o caso tratado neste feito não está 

enquadrado em nenhuma das hipóteses mencionadas, isso porque adiro 

ao posicionamento jurisprudencial que entende que os acontecimentos 

narrados na exordial acusatória constituem fato típico previsto no Estatuto 

do Desarmamento, não havendo que se falar, portanto, em caso de 

atipicidade.

Ressalte-se que a posse irregular de arma de fogo de uso permitido 

está tipifi cada no art. 12 do referido estatuto, o qual prevê, com clareza, 

que quem praticar as condutas de “Possuir ou manter sob sua guarda 

arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência 

ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja 

o titular ou c responsável legal do estabelecimento ou empresa” estará 

incidindo no crime.

Por outro lado, o mesmo diploma legal determina, em seu art. 3º, a 

obrigatoriedade do registro de armas de fogo no órgão competente.

Assim, considerando-se que o delito de que se cuida é crime comum e 

de mera conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo 

para a sociedade), bastando, para a sua configuração, que o agente 

pratique um dos elementos do tipo penal, entendo que não há que se 

falar em atipicidade, sequer material, uma vez que a regra é que ninguém 

possa possuir armamento, impondo-se àqueles que detêm esse restrito 

direito, o ônus de atender a todas as exigências necessárias para o exercício 

dessa prerrogativa, razão pela qual não vislumbro que seja penalmente 

irrelevante a desídia em manter regular o registro de armas de fogo no 

órgão competente.
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Diante do exposto, alternativa não resta senão rejeitar o pedido de 

trancamento da ação penal, uma vez que não restou confi gurada, de forma 

incontroversa, a atipicidade dos fatos apresentados na denúncia.

Outrossim, também não merece acolhimento o pedido de exoneração 

do acusado das condições de prestação de serviços à comunidade e 

de prestação pecuniária a que se submeteu por ocasião do acordo de 

suspensão condicional do processo.

Esclareça-se que não há que se falar que as referidas condições são 

penas restritivas de direitos previstas no artigo 44 do Código Penal, uma 

vez que pena é a sanção imposta pelo Estado, valendo-se do devido 

processo legal, ao indivíduo que pratica ilícito penal, como retribuição ao 

delito perpetrado e prevenção a novos crimes (Nucci, Guilherme de Souza. 

Individualização da pena / Guilherme de Souza Nucci. - 2. ed. rev., atual, e 

ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pag. 52).

No presente caso, sequer foi realizada a instrução do feito e não estão 

em análises questões de mérito. Também não se cogita a existência de 

uma sentença condenatória contra o réu, nas qual, se fosse o caso, seriam 

estabelecidas as referidas penas restritivas de direitos.

De outro modo, as condições elencadas nos itens 4 e 5 do acordo de 

suspensão condicional do processo, que, frise-se, foram aceitas pelo réu, 

sob assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, encontram claro 

fundamento no artigo 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, razão pela qual, mais 

uma vez, não merece guarida o pleito suscitado pela Defesa Técnica.

Por todo o exposto, indefi ro os pedidos de trancamento da ação penal e 

de exclusão de condições impostas no acordo de suspensão condicional do 

processo apresentados pela Defesa Técnica do réu.

Lado outro, intime-se o reu para que comprove o cumprimento das 

condições assumidas no acordo firmado às fls. 103-104, sob pena de 

revogação do benefício.

Contra essa decisão foi impetrado habeas corpus originário, cuja ordem foi 

denegada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a teor da 

seguinte ementa (fl s. 121/122):

Habeas corpus. Porte de arma com registro expirado. Tipicidade da 

conduta. Suspensão condicional do processo. Prestação de serviços à 

comunidade. Prestação pecuniária. Validade. Ordem denegada.

1. Uma vez que o registro da arma que o paciente possuía estava expirado, 

não há falar em atipicidade da conduta, pois, ante a obrigatoriedade da 

renovação do registro (parágrafo 2º do artigo 5º da Lei n. 10.826/2003 e 

parágrafo 2º do artigo 16 do Decreto n. 5.123/2004), incidiu no artigo 12 da 
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Lei n. 10.826/2003, porque possuía arma em desacordo com determinação 

legal expressa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. O parágrafo 2º do artigo 89 da Lei n. 9.099/1995, prevê a possibilidade 

de o Juiz, para a suspensão condicional do processo, fi xar outras condições 

além daquelas dispostas no parágrafo 1º, desde que adequadas ao fato e 

à situação pessoal do acusado e, por sua vez, tanto o Superior Tribunal de 

Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram que a prestação 

de serviços comunitários e a prestação pecuniária em favor de instituição 

benemerente são obrigações que podem ser fi xadas pelo magistrado.

3. Acolhido o parecer do Ministério Público.

4. Ordem denegada.

No presente recurso ordinário, insiste a defesa no trancamento da ação penal, 

argumentando que a arma tem registro e o fato deste estar vencido, à época da 

apreensão do artefato, não enseja o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, o que 

mostra falta de justa causa para a persecução penal.

Pede seja provido o recurso “para ser cassado o v. acórdão recorrido, com a 

anulação do processo 2014.13.1.00943-4 e a extinção da ação penal, ante a evidente 

falta de justa causa.” (fl . 147)

Com contrarrazões (fl s. 152/157), os autos ascenderam a esta Corte, opinando 

o Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso (fl s. 167/176).

É o relatório.

O pedido é manifestamente improcedente.

O tema encontra-se pacifi cado neste Superior Tribunal de Justiça, pelo órgão 

máximo, a Corte Especial, no sentido diametralmente oposto ao pretendido 

pelo recurso. Há crime na posse de arma de fogo de uso permitido cujo registro 

encontra-se vencido.

Confi ra-se a ementa do julgado:

Ação penal originária. Recebimento da denúncia. Posse de arma de 

fogo de uso permitido, mas com registro vencido. Posse desautorizada 

de munição de uso restrito. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. 

Denúncia pela prática dos crimes previstos no arts. 12 e 16 da Lei n. 

10.826/2003.

1. É permitido o recebimento da denúncia por delito diferente daquele 

capitulado equivocadamente na inicial acusatória, especialmente se 

considerado que o equívoco consiste em erro material que não prejudicou 

a defesa do acusado.

2. O acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados, e não da 

tipifi cação feita na denúncia.
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3. A posse ilegal/irregular de armas e munições é crime permanente, cuja 

consumação se protrai no tempo, perdurando o fl agrante delito enquanto 

não cessar a permanência.

4. A apreensão decorrente do conhecimento fortuito da posse ilegal/

irregular das armas e munições não implica extrapolação ou nulidade 

do mandado expedido para a busca e apreensão de objetos referentes a 

crime diverso. O mandado foi adequadamente expedido, mas a apreensão 

decorreu do fl agrante constatado no interior da residência do acusado.

5. Não é inepta a denúncia que aponta a ação praticada pelo denunciado 

se a acusação indica o verbo do núcleo do tipo que foi executado no crime 

de conteúdo variado.

6. Para a confi guração do tipo subjetivo do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, 

basta que se apresente o dolo genérico do agente possuidor da arma de 

fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

7. A análise das alegações do denunciado concernentes à inexistência 

do dolo de “possuir arma de fogo de uso permitido em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar” necessita de prova da situação 

concreta para que se constate a inexistência do elemento subjetivo do tipo, 

que, a princípio, aparenta estar presente.

8. A posse de munição de uso restrito, ainda que desacompanhada da 

arma de fogo, revela crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se 

perfaz com a simples posse da munição, sem a devida autorização pela 

autoridade competente, sendo desnecessária lesão ou perigo concreto de 

lesão ao bem jurídico.

9. No que diz respeito à posse de munições e de armas de fogo de 

uso restrito, os magistrados e os que a eles se equiparam estão sujeitos à 

disciplina da Lei n. 10.826/2003 e regulamentos específi cos.

10. O fato de o denunciado ser militar da reserva remunerada não 

dispensa a autorização nem exime o denunciado de submeter-se às regras 

para possuir os artefatos de uso restrito com os quais foi fl agrado.

11. Considera-se incurso no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 aquele que 

possui arma de fogo de uso permitido com registro expirado, ou seja, em 

desacordo com determinação legal e regulamentar.

12. Considera-se incurso no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 aquele que 

detém a munição de uso restrito sem autorização e sem registro da arma 

correspondente no Comando do Exército, contrariamente à determinação 

legal e regulamentar.

13. Constatada a verossimilhança de que há conduta típica e havendo 

indícios de autoria e materialidade do delito, tudo devidamente embasado 

por elementos probatórios suficientes, deve ser recebida a denúncia 

oferecida contra o acusado.
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14. Denúncia recebida quanto à prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 

16 da Lei n. 10.826/2003.

(APn 686/AP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado 

em 18.12.2013, DJe 05.03.2014)

Ante o exposto, nos termos do art. 34, inciso XVIII c/c o inciso XX, ambos do 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego seguimento ao presente 

recurso ordinário em habeas corpus.

De se notar que o supracitado decisum foi lastreado em decisão da Corte 

Especial, na qual a denúncia foi recebida. Não obstante, posteriormente, 

entendimento diverso prevaleceu, sendo afastado o crime, restando somente a 

apuração de infração administrativa. Eis a ementa da Ação Penal Originária n. 

686/AP:

Penal. Art. 12 do Estatuto do Desarmamento. Guarda de arma em residência 

com registro vencido. Conduta atípica. Ausência de dolo. Art. 16 do mesmo 

Estatuto. Posse e guarda de munição de uso restrito. Conselheiro equiparado 

a Desembargador. Lei Orgânica da Magistratura e direito a porte de arma para 

defesa pessoal. Não discriminação na LOMAN entre munição de uso permitido e 

de uso restrito. Atipicidade reconhecida.

1. Os objetos jurídicos dos tipos previstos nos arts. 12 (guarda de arma de 

uso permitido em residência) e 16 (posse de munição de uso restrito) da Lei 

n. 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento - são a administração pública e, 

reflexamente, a segurança, incolumidade e paz pública (crime de perigo 

abstrato). No primeiro caso, para se exercer controle rigoroso do trânsito de armas 

e permitir a atribuição de responsabilidade pelo artefato; no segundo, para evitar 

a existência de armas irregulares circulando livremente em mãos impróprias, 

colocando em risco a população.

2. Se o agente já procedeu ao registro da arma, a expiração do prazo é mera 

irregularidade administrativa que autoriza a apreensão do artefato e aplicação de 

multa. A conduta, no entanto, não caracteriza ilícito penal.

3. Art. 16 do Estatuto do Desarmamento é norma penal em branco que delega 

à autoridade executiva defi nir o que é arma de uso restrito. A norma infralegal 

não pode, contudo, revogar direito previsto no art. 33, V, da Lei Complementar 

n. 35/1979 - Lei Orgânica da Magistratura - e que implique ainda a criminalização 

da própria conduta. A referida prerrogativa não faz distinção do direito ao porte 

de arma e munições de uso permitido ou restrito, desde que com fi nalidade de 

defesa pessoal.

4. Não se trata de hierarquia entre lei complementar e ordinária, mas de 

invasão de competência reservada àquela por força do art. 93 da Constituição 
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de 1988, que prevê lei complementar para o Estatuto da Magistratura (art. 93). 

Confl ito de normas que se resolve em favor da interpretação mais benéfi ca à 

abrangência da prerrogativa também em relação à munição de uso restrito.

5. A Portaria do Comando do Exército n. 209/2014 autoriza membro do 

Ministério Público da União ou da magistratura a adquirir até duas armas de 

uso restrito (357 Magnum e ponto 40) sem mencionar armas e munições 9mm. 

É indiferente reconhecer abolitio criminis por analogia, diante de lei própria a 

conferir direito de porte aos magistrados.

6. Denúncia julgada improcedente com fundamento no art. 386, III, do CPP.

(APn 686/AP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 

21.10.2015, DJe 29.10.2015)

No caso em apreço, evidencia-se que o órgão governamental atestou, 

mediante a entrega do registro, que o material bélico encontrava-se com o 

recorrente, ou seja, o Estado exerceu o seu controle ao registrar a arma e a 

munição, mostrando-se possível localizá-los, se necessário fosse.

Desse modo, não se vislumbra ofensa à tipicidade material, não obstante a 

reprovabilidade comportamental, que não transporia a esfera administrativa, não 

logrando a omissão em repercussão penal.

Ademais, a não revalidação periódica, por ausência dos pressupostos para 

tanto, acarreta a entrega e indenização ou mesmo a transferência para terceiro, 

no prazo de 60 (sessenta) dias, inexistindo menção expressa sobre a possibilidade 

de submissão aos rigores das normas penais. Veja-se o que dispõe o artigo 67-B 

da Lei n. 5.123/2004, que regulamenta a Lei n. 10.826/2003:

Art. 67-B. No caso do não-atendimento dos requisitos previstos no art. 12, para 

a renovação do Certifi cado de Registro da arma de fogo, o proprietário deverá 

entregar a arma à Polícia Federal, mediante indenização na forma do art. 68, ou 

providenciar sua transferência para terceiro, no prazo máximo de sessenta dias, 

aplicando-se, ao interessado na aquisição, as disposições do art. 4º da Lei n. 

10.826, de 2003. (Incluído pelo Decreto n. 6.715, de 2008).

Portanto, evidencia-se a ausência de adequação típica da conduta imputada 

ao ora recorrente. A propósito, assim se pronunciou esta Corte, verbis:

Recurso ordinário em habeas corpus. Trancamento do processo. Posse de 

arma de fogo de uso permitido. Registro vencido. Mero ilícito administrativo. 

Atipicidade penal. Precedente da Corte Especial. Recurso provido para trancar a 

ação penal.
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1. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida 

excepcional, somente cabível quando demonstrada a falta de justa causa, a 

atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. Na hipótese, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta descrita 

na denúncia, relacionada a posse de arma de fogo de uso permitido com registro 

vencido, pois a Corte Especial deste Superior Tribunal, no julgamento da Ação 

Penal n. 686/AP, decidiu que, “se o agente já procedeu ao registro da arma, a 

expiração do prazo é mera irregularidade administrativa que autoriza a apreensão 

do artefato e aplicação de multa. A conduta, no entanto, não caracteriza ilícito 

penal”. Ressalva de entendimento pessoal.

3. Recurso ordinário provido para trancar o processo.

(RHC 73.548/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 

25.10.2016, DJe 18.11.2016)

Penal e Processo Penal. Recurso em habeas corpus. 1. Posse de arma de fogo 

de uso permitido. Art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Arma registrada em nome do ex-

marido falecido. Necessidade de regularização sob pena de sanções penais. Art. 

67, § 3º, do Dec. n. 5.123/2004. Recorrente que se tornou curadora do artefato. 2. 

Ausência de elemento subjetivo. Mero ilícito administrativo. Atipicidade penal. 3. 

Recurso em habeas corpus provido, para trancar a ação penal.

1. Após a morte do ex-marido, a recorrente se tornou curadora da arma, uma 

vez que esta permaneceu em sua posse, razão pela qual deveria ter observado 

a regra trazida no art. 67 do Decreto n. 5.123/2004, que regulamenta o Estatuto 

do Desarmamento, com relação à regularização da posse, sob pena de serem 

aplicadas as sanções penais cabíveis. Contudo, a norma em tela deve ser aplicada 

com parcimônia, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem considerado que 

a arma com registro vencido não atrai o tipo penal em face do proprietário. Assim, 

nessa linha de raciocínio e com muito mais razão, deve ser abrandada a situação 

daquele que, com o falecimento do proprietário, passa a ter a posse do artefato, 

sem nem sequer possuir familiaridade com o objeto, deixando, assim, de observar 

a necessidade de regulamentação da arma que já se encontra registrada.

2. O fato de a recorrente não ser a proprietária, mas apenas a curadora da 

arma, que estava devidamente registrada e com porte em nome de seu ex-

marido falecido, não pode possuir lesividade maior do que a do proprietário que 

deixa de renovar seu registro. Com efeito, se o proprietário, que possui maior 

conhecimento das regras que regem a posse e o porte de arma de fogo, comete 

mero ilícito administrativo, não vejo como imputar o elemento subjetivo da 

posse ilegal de arma de fogo a pessoa que se torna curadora da arma em virtude 

da morte do proprietário, deixando de regularizá-la. Nesse contexto, diante da 

existência do certifi cado de registro de arma e da autorização para porte de 

arma em nome do falecido ex-marido da recorrente, possibilitando, assim, o 

controle de sua circulação, tem-se que o fato de a curadora da arma não tê-la 



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 1075-1159, julho/setembro 2017 1139

regularizado após a morte do proprietário deve ser considerado igualmente mera 

irregularidade administrativa, porquanto não se vislumbra o elemento subjetivo 

do tipo nem a vulneração ao bem jurídico tutelado.

3. Recurso em habeas corpus provido, para reconhecer a atipicidade da 

conduta imputada à recorrente e determinar o trancamento da Ação Penal n. 

0068135-11.2013.8.19.0000.

(RHC 45.614/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 23.08.2016, DJe 29.08.2016)

Recurso ordinário em habeas corpus. Posse ilegal de arma de fogo. Armamento 

com registro expirado. Inexistência de ofensa aos bens jurídicos tutelados pela 

norma penal incriminadora do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003. Atipicidade da 

conduta. Trancamento da ação penal. Provimento do reclamo.

1. Ao julgar o mérito da APn n. 686/AP, a Corte Especial deste Sodalício fi rmou a 

compreensão de que, se o agente já procedeu ao registro da arma, a expiração do 

prazo constitui mera irregularidade administrativa, não caracterizando, portanto, 

ilícito penal.

2. No caso dos autos, a acusada teria guardado em sua casa arma de fogo 

com registro vencido, conduta que se revela penalmente atípica, confi gurando, 

apenas, ilícito administrativo que enseja a apreensão do armamento e a aplicação 

de multa. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma.

3. Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal instaurada 

contra a recorrente.

(RHC 66.698/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

19.04.2016, DJe 04.05.2016)

Recurso em habeas corpus. Trancamento de ação penal. Posse ilegal de armas 

e munições de uso permitido, com registo vencido. Conduta atípica. Precedentes. 

Constrangimento ilegal evidenciado.

1. No julgamento da APn n. 686/AP, em 21.10.2015, da relatoria do Ministro 

João Otávio de Noronha, a Corte Especial concluiu ser atípica a conduta de posse 

e guarda tanto da arma quanto das munições de uso permitido com registro 

expirado.

2. Tratando os autos de denúncia por apreensão de armas e munições de uso 

permitido com registro vencido, deve ser trancada a ação penal por atipicidade 

da conduta no âmbito penal.

3. Recurso em habeas corpus provido.

(RHC 53.795/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

03.03.2016, DJe 14.03.2016)
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Penal e Processo Penal. Habeas corpus. 1. Impetração substitutiva do recurso 

próprio. Não cabimento. 2. Posse de arma de fogo de uso permitido. Registro 

vencido. Mero ilícito administrativo. Atipicidade penal. Precedentes. 3. Habeas 

corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para trancar a ação penal.

1. A Primeira Turma do STF e as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, 

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. Em recente acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento da Ação Penal n. 686/AP, assentou-se que “se o agente já procedeu ao 

registro da arma, a expiração do prazo é mera irregularidade administrativa que 

autoriza a apreensão do artefato e aplicação de multa. A conduta, no entanto, não 

caracteriza ilícito penal”.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para trancar a 

Ação Penal n. 0016928-69.2013.8.26.0002.

(HC 339.762/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 02.02.2016, DJe 10.02.2016)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso a fi m de reconhecer a atipicidade 

da conduta irrogada ao recorrente e determinar o trancamento do Processo n. 

0011010-62.2015.8.26.0019, Controle n. 2119/2015, da 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Americana/SP.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.561.276-BA (2015/0186168-1)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Recorrente: Maria Auxiliadora Soares Cabanelas

Advogado: Sebastian Borges de Albuquerque Mello e outro(s)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

EMENTA

Recurso especial. Penal. Homicídio culposo na direção de 

veículo automotor. Art. 312 do CTB. Causa de diminuição da 
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pena. Arrependimento posterior. Art. 16 do CP. Reparação do 

dano. Aplicável apenas nos crimes patrimoniais. Pleito subsidiário. 

Reconhecimento de atenuante. Art. 65, III, b, do CP. Pena-base fi xada 

no mínimo. Súmula 231/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, 

para que seja possível aplicar a causa de diminuição de pena prevista 

no art. 16 do Código Penal, faz-se necessário que o crime praticado 

seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais.

2. As Turmas especializadas em matéria criminal do 

Superior Tribunal de Justiça fi rmaram a impossibilidade material 

do reconhecimento de arrependimento posterior nos crimes não 

patrimoniais ou que não possuam efeitos patrimoniais.

3. In casu, a composição pecuniária da autora do homicídio 

culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) com a 

família da vítima, por consectário lógico, não poderá surtir proveito 

para a própria vítima, morta em decorrência da inobservância do dever 

de cuidado da recorrente.

4. A existência de causa de aumento verifi cável na terceira fase da 

dosimetria não permite retorno para a fase anterior para reconhecer 

atenuantes, sob pena de subversão do sistema trifásico de dosimetria 

da pena. Súmula 231/STJ.

5. Recurso especial improvido, com determinação de imediato 

início de cumprimento da pena, vencidos, apenas quanto à execução 

provisória da pena, o Relator e a Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis 

Moura.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator e, por maioria, determinar a extração de cópias dos autos 

com remessa ao Juízo da condenação para dar início à execução provisória da 

pena nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Vencidos, 

neste ponto, os Srs. Ministros Relator e Maria Th ereza de Assis Moura. Os Srs. 
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Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro e 

Maria Th ereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 28 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 15.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se de recurso especial de 

Maria Auxiliadora Soares Cabanelas contra acórdão proferido pela Segunda 

Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia 

que, rejeitando os embargos de declaração, manteve sua condenação à pena de 2 

anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e suspensão da habilitação por 6 

meses, como incursa no art. 302, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Condenada nas penas supradeclinadas pelo Juízo da 17ª Vara Criminal 

de Salvador, a apelação da recorrente não foi conhecida inicialmente, por 

extemporaneidade (fl s. 301/304).

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, pelos quais 

se pretendia demonstrar a tempestividade. O pleito foi rechaçado pela falta de 

comprovação da tempestividade (fl s. 323/327).

Foram opostos novos embargos de declaração, os quais, desta vez, foram 

providos para determinar a análise da apelação, diante da comprovação da causa 

suspensiva dos prazos processuais, de acordo com o Decreto n. 261/2010 (fl s. 

391/394).

Desse modo, o Tribunal de Justiça da Bahia analisou o apelo defensivo, 

desprovendo-o nos termos da ementa a seguir (fl s. 409/410):

Apelação criminal. Homicídio culposo no trânsito. Alegação de insufi ciência 

probatória para a condenação. Impossibilidade de reconhecimento. Apelante 

que invade o sinal vermelho, atingindo a vítima na faixa de pedestres. Ausência 

de culpa exclusiva da vítima. Arrependimento posterior. Impossibilidade de 

aplicação em caso de morte. Exclusão da majorante relativa à omissão de socorro. 

Ausência de risco pessoal à apelante. Incidência da causa de aumento. Recurso a 

que se nega provimento.
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1 - Da análise das provas coletadas ao longo da instrução processual, 

observa-se que a materialidade delitiva se encontra, indubitavelmente, 

demonstrada, tanto pela certidão de óbito da vitima (fl . 12), quanto pelo laudo 

de exame cadavérico (fl s. 17/32), conclusivo no sentido de que aquela faleceu em 

decorrência de “hemorragia e edema cerebral no curso de tratamento hospitalar 

para traumatismo crânio encefálico por acidente de transporte”.

2 - A autoria delitiva recai sobre a Apelante. Ao ser auscultada na fase judicial, 

a acusada confessa a autoria delitiva, afi rmando, no entanto, que o acidente teria 

decorrido de culpa exclusiva da vítima, porquanto teria esta atravessado “antes 

da faixa de pedestres e com o semáforo aberto para a interrogada “, bem como 

que “não invadiu o sinal vermelho e que desenvolvia cerca de 40 ou 50km/h”. 

No entanto, a cena delituosa restou devidamente registrada pelas câmeras 

da Superintendência de Engenharia de Tráfego (SET), sendo desnecessárias 

maiores perquirições para alcançar a conclusão de que a Apelante, violando as 

regras de trânsito, atingiu a vítima com o veículo automotor que conduzia, ao 

ultrapassar a faixa de pedestres, mesmo com o semáforo indicando a proibição de 

continuidade (sinal vermelho) (fl s. 112 e 137).

3 - Impossível o reconhecimento da tese defensiva, no sentido de que o 

acidente teria decorrido de culpa exclusiva da vítima, tanto mais porque foi 

atingida na faixa de pedestres, ao tentar cruzar a via, enquanto o semáforo 

lhe permitia tal manobra. Ademais, conforme bem esclarecido no opinativo 

Ministerial, nesta instância (fl s. 248/251), “o arrependimento posterior só deverá 

ser aplicado se a reparação do dano for total. Em caso de homicídio, não há que se 

falar em aplicação de tal benefi cio, visto que não tem como restituir ou reparar o 

dano causado”, in casu, a morte da vítima.

4 - Por fi m, quanto ao pleito de exclusão da majorante descrita no art. 302, 

inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se que não merece prosperar o 

apelo. Isso porque a Apelante, além de não ter permanecido no local dos fatos, 

após o evento delitivo, não realizou nenhum ato material que afastasse a omissão 

reputada ilegal, uma vez que não prestou qualquer auxilio direto à vítima, nem 

tampouco indireto, solicitando ajuda de outrem para que assim procedesse. 

Destarte, inexiste qualquer evidência de que a Apelante poderia vir a sofrer 

qualquer violação à sua integridade física. Ao contrário, visualizando a fotografi a 

de fl . 137, observa-se que não havia grande aglomeração de pessoas no local 

dos fatos, o que evidencia que as razões levantadas no apelo são desprovidas de 

qualquer suporte probatório.

5 - Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

Apelo improvido

Contra essa decisão foram opostos novos embargos de declaração, estes 

rejeitados por veicularem pretensão de rediscussão da matéria já julgada (fl s. 

437/443).
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A recorrente ajuizou, então, recurso especial, no qual alega, em síntese, que 

o acórdão recorrido teria violado o art. 16 do Código Penal, porquanto o fato 

de a pena-base e a causa de aumento terem sido fi xadas no mínimo legal não 

obstaria a aplicação do arrependimento posterior. Acrescenta que o mencionado 

instituto teria aplicação compatível com os delitos culposos, uma vez que a 

violência ou grave ameaça não se incluiriam como modo de execução típico, mas 

como resultado da inobservância do dever objetivo de cuidado. Sustenta, ainda, 

que, voluntariamente, procurou reparar o dano ocasionado pelo acidente, através 

da celebração de um termo de acordo com os genitores da vítima.

Subsidiariamente, argumenta que o Tribunal local deveria ter reconhecido 

a atenuante do art. 65, III, b, do Código Penal, visto que, com a incidência 

da causa de aumento prevista no art. 302, parágrafo único, III, do Código 

de Trânsito Brasileiro, a pena elevar-se-ia para além do mínimo legal, o que 

afastaria o óbice da Súmula 231/STJ. Afi rma que a literalidade do dispositivo 

determina que, sempre que presentes as hipóteses elencadas, a pena será 

atenuada e que não há dispositivo que impeça a redução da pena para aquém do 

mínimo legal (fl s. 449/465).

O recurso especial foi inicialmente obstado na origem. Contra a decisão 

de inadmissão foi aviado agravo em recurso especial, este conhecido para 

determinar a conversão em recurso especial (fl s. 582/584). Essa decisão foi 

atacada pelo Ministério Público da Bahia por agravo regimental que não foi 

conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (fl . 612).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opina pelo 

desprovimento do recurso especial, visto que o instituto do arrependimento 

posterior não seria aplicável ao agente de crime de homicídio, cujo bem tutelado 

é a vida. Quanto ao pleito subsidiário, manifesta-se pela incidência da Súmula 

231/STJ (fl s. 606/609).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): Cinge-se o pleito recursal 

ao reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16 do CP) em razão da 

composição cível realizada entre a recorrente e a família da vítima de homicídio 

culposo na direção de veículo automotor, conduta descrita no art. 302, § 1º, III, 

do Código de Trânsito Brasileiro.
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O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, para que seja 

possível aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código 

Penal, faz-se necessário que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos 

patrimoniais.

Sobre o tema:

[...] 6. Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do 

Código Penal, exige-se que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos 

patrimoniais, sendo incabível na hipótese de crime de uso de documento falso. 

[...]

(HC n. 47.922/PR, Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 10.12.2007)

[...]

1. No crime de moeda falsa - cuja consumação se dá com a falsifi cação da 

moeda, sendo irrelevante eventual dano patrimonial imposto a terceiros - a 

vítima é a coletividade como um todo e o bem jurídico tutelado é a fé pública, 

que não é passível de reparação.

2. Os crimes contra a fé pública, assim como nos demais crimes não 

patrimoniais em geral, são incompatíveis com o instituto do arrependimento 

posterior, dada a impossibilidade material de haver reparação do dano causado 

ou a restituição da coisa subtraída. [...]

(REsp n. 1.242.294/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 

3.2.2015)

Na espécie, a tutela penal abrange o bem jurídico, o direito fundamental 

mais importante do ordenamento jurídico, a vida, que, uma vez ceifada, jamais 

poderá ser restituída, reparada.

Não se pode, assim, falar que o delito do art. 302 do Código de Trânsito 

Brasileiro é um crime patrimonial ou de efeito patrimonial.

Isso posto, consta dos autos que a recorrente atropelou a vítima na faixa 

de pedestre, a despeito de o semáforo indicar proibição de continuidade (sinal 

vermelho). Além disso, o quadro fático delineado indica que a recorrente não 

realizou nenhum ato material para socorrer a vítima (fl s. 411/412):

[...]

No caso dos autos, a cena delituosa restou devidamente registrada pelas 

câmeras da Superintendência de Engenharia de Tráfego (SET ), sendo 

desnecessárias maiores perquirições para alcançar a conclusão de que a Apelante, 
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violando as regras de trânsito, atingiu a vítima com o veículo automotor que 

conduzia, ao ultrapassar a faixa de pedestres, mesmo com o semáforo indicando a 

proibição de continuidade (sinal vermelho) (fl s. 112 e 137).

[...]

Por fi m, quanto ao pleito de exclusão da majorante descrita no art. 302, inc. 

III, do Código de Trânsito Brasileiro, de igual modo, entendo que não merece 

prosperar o apelo. Isso porque a Apelante, além de não ter permanecido no local 

dos fatos, após o evento delitivo, não realizou nenhum ato material que afastasse 

a omissão reputada ilegal, uma vez que não prestou qualquer auxílio direto à 

vítima, nem tampouco indireto, solicitando ajuda de outrem para que assim 

procedesse.

[...]

No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal local ainda 

consignou que (fl . 439):

[...]

Conforme já esclarecido, impossível a aplicação do instituto do arrependimento 

posterior no caso dos autos, ante a impossibilidade de reparação da ceifada vida 

humana. In casu, a compensação patrimonial efetivada pela condenada. Ainda 

que realizada antes do oferecimento da denúncia, foi dirigida aos herdeiros da 

vítima e não diretamente a esta.

Leciona Guilherme de Souza Nucci que “a causa de diminuição da pena 

prevista neste artigo exige, para sua aplicação, que o crime seja patrimonial ou 

possua efeitos patrimoniais. Afi nal somente desse modo seria sustentável falar 

em reparação do dano ou restituição da coisa. Em uma hipótese de homicídio, 

por exemplo, não teria o menor cabimento o arrependimento posterior, uma vez 

que não há nada nada que possa ser restituído ou reparado”.

[...]

Não se pode, por esses motivos, reconhecer o arrependimento posterior 

pela impossibilidade de reparação do dano cometido contra o bem jurídico 

vida e, por conseguinte, pela impossibilidade de aproveitamento pela vítima da 

composição fi nanceira entre a agente e a sua família.

Sendo assim, inviável o reconhecimento do arrependimento posterior na 

hipótese de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Quanto ao pleito subsidiário, de reconhecimento da atenuante descrita no 

art. 65, III, b, do Código Penal, sobeja inviável a pretensão recursal.
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A existência de causa de aumento, descrita no § 1º, III, do art. 302 do 

Código de Trânsito Brasileiro, verifi cável na terceira fase da dosimetria, não 

permite retorno para a fase anterior, momento em que se afere a presença das 

agravantes ou atenuantes, conforme descrito no art. 68 do Código Penal.

Esse foi o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça 

ao considerar sem amparo legal a compensação da atenuante da confi ssão 

espontânea com causa de aumento do § 3º do art. 171 do Código Penal. 

Confi ra-se: AgRg no AREsp n. 206.656/PE, Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.11.2015.

Desse modo, se a pena-base está fi xada no mínimo legal, como no presente 

caso, não haveria como reconhecer a atenuante pretendida nos termos da 

Súmula 231/STJ.

Por fi m, diante da manifestação da maioria dos eminentes pares da Sexta 

Turma, não entendo ser caso de determinação de imediato cumprimento da 

pena.

Não há aqui comportamento da parte no sentido de protelar o fi nal do 

feito, e a decisão do Supremo Tribunal Federal se refere à possibilidade de se 

iniciar a execução, e não à obrigação de que ela se inicie imediatamente.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Senhores Ministros, acompanho o 

relator, mas peço vênia para, na questão suplementar ao mérito, não acompanhar 

Sua Excelência, porque, no meu modo de ver, a decisão do Supremo Tribunal 

Federal signifi ca que os recursos de natureza extraordinária não impedem a 

execução provisória da pena. Tão logo vencida a jurisdição ordinária, estando o 

processo em grau de recurso extraordinário, mediante provocação do Ministério 

Público, ou mesmo de ofício, entendo que nada impede que se dê início à 

execução da pena.

Nesse aspecto, negaria provimento ao recurso especial e acrescentaria a 

determinação de envio de cópia dos autos à instância de origem para o início da 

execução provisória.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.663.453-RJ (2016/0286309-3)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Recorrente: Elio Gitelman Fischberg

Advogados: Fernando Th ompson Bandeira - RJ077243

Marcos Th ompson Bandeira e outro(s) - RJ098475

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

EMENTA

Penal e Processual Penal. Recurso especial. Inépcia da denúncia. 

Superveniência de condenação. Perda do objeto. Nulidade processual. 

Pedido absolutório. Revolvimento de matéria fática-probatória. 

Impossibilidade, mesmo em ação penal originária. Dosimetria. 

Pena-base. Fundamentação inidônea. Decretação de perda do cargo 

público de membro do Ministério Público como consequência da 

condenação criminal. Impossibilidade. Habeas corpus concedido de 

ofício. Penas restritivas de direitos. Unifi cação e conversão em penas 

privativas de liberdade. Ausência de incompatibilidade entre as penas. 

Cumprimento simultâneo ou sucessivo. Execução provisória da pena. 

Possibilidade. Recurso especial parcialmente provido.

1. A jurisprudência da Corte sedimentou-se no sentido de que a 

superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise 

de inépcia da denúncia, porque o exercício do contraditório e da ampla 

defesa foi viabilizado durante a instrução criminal e já que não mais 

vige em face do acusado a mera acusação, mas a defi nição de sua culpa, 

em título (sentença) que passa a ser aquele passível de enfrentamento 

recursal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça alinhou-se 

à interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal de que o 

foro especial por prerrogativa de função não ofende a ampla defesa 

e o contraditório, de modo que mesmo em julgamento de ação penal 

originária não pode o recurso especial revalorar provas, incidindo a 

Súm. 7/STJ.
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3. Nos termos da Súm. 7/STJ, é inviável o reconhecimento de 

nulidade processual ou acolhimento de tese absolutória quando para 

tanto exigível seja o reexame vertical de provas dos autos.

4. Ausente fundamentação idônea a justifi car a exasperação 

da pena-base, necessário é seu redimensionamento, com redução ao 

mínimo legal.

5. No tocante à perda do cargo público de membro do Ministério 

Público, a jurisprudência da Corte se consolidou no sentido de que o 

art. 38 da Lei n. 8.625/1993 é norma especial, razão pela qual deve 

prevalecer frente ao art. 92 do Código Penal, exigindo-se ao servidor 

vitalício a perda do cargo em específi co processo cível, transitado em 

julgado.

6. Inadmite-se a conversão das penas restritivas de direitos em 

privativas de liberdade quando houver a possibilidade de cumprimento 

simultâneo ou sucessivo das sanções. Precedentes.

7. A Sexta Turma desta Corte, ao apreciar os EDcl no REsp 

1.484.413/DF e no REsp 1.484.415/DF, na sessão de 3.3.2016, 

adotou a orientação fi rmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal 

(HC 122.292/MG, de 17.2.2016) de que a execução provisória da 

condenação penal, na ausência de recursos com efeito suspensivo, não 

viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

8. Com o advento da novel interpretação, a Sexta Turma também 

passou a admitir a possibilidade de execução provisória da pena 

restritiva de direitos. Precedentes.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e provido apenas para 

redimensionar a pena do recorrente ao patamar de 2 anos, 8 meses e 

20 dias, e 13 dias-multa para cada delito, totalizando 39 dias-multa, 

assim como concedido habeas corpus de ofício para cassar o acórdão 

recorrido na decretação da perda do cargo público vitalício, além de 

deferir a execução provisória da pena, delegando-se ao Tribunal local 

a execução dos atos.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de 
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Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por 

unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, dar-lhe 

parcial provimento, e conceder habeas corpus de ofício, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura e o Sr. 

Ministro Rogerio Schietti Cruz davam provimento ao recurso especial em 

menor extensão, mantendo a pena fi xada pelo Tribunal, concordando quanto ao 

mais com o voto do Sr. Ministro Relator. Ressalvou entendimento pessoal o Sr. 

Ministro Sebastião Reis Júnior. 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), 18 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 26.4.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de recurso especial interposto com 

fundamento no art. 105, III, a, sustentando violação aos artigos 41 e 564, III, “a”, 

159, § 3º, 157, 174, 386, IV e VII, CPP, artigos 59, 68, CP, art. 38, § 1º e § 2º, 

Lei n. 8.625/1993.

O recurso especial foi inadmitido com base na Súm. 7/STJ, tendo sido 

destacado que a pretensão recursal de revisão da matéria de fato exigiria o 

reexame de provas.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta ter direito ao duplo grau de 

jurisdição, com a análise da matéria de fato e de direito por meio do recurso 

especial, com base no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Aduz que a peça acusatória é inepta por não permitir o exercício da defesa 

em razão da ausência de descrição detalhada do fato criminoso.

Assevera que há nulidade no laudo pericial, pois não foram colhidos padrões 

gráfi cos do requerente, conforme mandamento do artigo 174 do código de processo 

penal. Informa que os acusados não foram intimados para apresentar quesitos, o que 

torna nulo o laudo de fl s. 279/284.

Sustenta que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a 

condenação do recorrente.
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Acentua que não houve a fundamentação adequada para a fi xação da 

pena-base acima do mínimo legal, o que importa em violação dos arts. 59 e 

68 do Código Penal, sustentando que a gravidade do delito não está elencada 

como circunstância judicial no artigo 59 do Código Penal, além de não ter sido 

especifi cada as circunstâncias graves do delito e suas consequências.

Impugna a condenação à perda do cargo público argumentando que não 

deve ser aplicado o art. 92, I, CP, em razão de haver norma especial que trata da 

matéria, art. 38 da Lei Orgânica do Ministério Público.

Contraminuta apresentada.

O Ministério Público Federal apresentou parecer no sentido de prover 

o recurso especial apenas no que tange à pena-base, já que não foi empregada 

fundamentação idônea. Apesar de asseverar ausência de prequestionamento, 

o órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso também para 

afastar o efeito da condenação de perda do cargo público em face da necessidade 

de ajuizamento de ação cível para tal fi m conforme art. 38, Lei Orgânica do 

Ministério Público.

O Ministério Público estadual requereu a execução provisória da pena. 

Informou possuir o recorrente outras duas condenações criminais. Assevera que 

nos termos do art. 66 e 111 da Lei de Execuções penais, as penas dos três delitos 

deveriam ser unifi cadas, totalizando 10 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, o 

que inviabilizaria a aplicação das penas restritivas de direitos.

A defesa do recorrente apresentou impugnação ao pedido de execução 

provisória aduzindo inicialmente que o Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro não teria atribuição para postular nos autos, já que tal mister seria 

exclusivo do Ministério Público Federal. Pugna pelo efetivo cumprimento 

da pena apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória e, caso 

deferida a execução provisória da pena, que sejam cumpridas as penas restritivas 

de direitos de forma sucessiva, sem conversão unifi cada em pena privativa de 

liberdade.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi Cordeiro (Relator): O recorrente sustenta neste 

recurso ter direito ao duplo grau de jurisdição, com a análise da matéria de fato 
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e de direito no recurso especial, com base no Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pois 

sempre exigível o duplo grau de jurisdição - do direito e dos fatos -, assim não 

incidindo o alegada impedimento da Súm. 7/STJ.

Essa não é a compreensão desta Corte. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça alinhou-se à interpretação conferida pelo Supremo Tribunal 

Federal no sentido de que o foro especial, por prerrogativa de função, não ofende 

a ampla defesa e o contraditório uma vez que não há, no ordenamento jurídico 

brasileiro, a garantia do duplo grau de jurisdição. Ademais, entende-se que o recurso 

especial, mesmo quando interposto contra ação penal originária, não pode, como se 

fosse um recurso de apelação, analisar a argüida inocência do acusado ou a pretensa 

falta de provas da materialidade e autoria do crime para efeito da sua condenação, pois 

descabida na via eleita ampla dilação probatória (REsp 768.197/SP, Rel. Ministra 

Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 21.03.2006, DJ 02.05.2006, p. 380).

É regra interpretativa que reconhece redução de um princípio processual - 

duplo grau pleno - em razão de mais especial prerrogativa, pelo foro funcional. 

Assim, mesmo em julgamento de ação penal originária, o recurso especial não 

pode enfrentar a revaloração probatória, incidindo a Súm. 7/STJ.

Não há como revalorar, pois, o juízo de convencimento trazido pelo 

conteúdo probatório utilizado para a condenação.

De outro lado, aduz o recurso especial violação ao art. 41 do CPP, por 

inépcia da denúncia. Não obstante, conforme se verifi ca dos autos, há em 

desfavor do recorrente condenação criminal, momento em que já não mais vige 

em face do acusado a mera acusação, mas a defi nição de sua culpa, em título que 

passa a ser aquele passível de enfrentamento recursal.

Realmente, esta Corte Superior tem compreendido que a superveniência 

da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido 

reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório 

e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal 

(AgRg no REsp 1.361.945/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 14.02.2017, DJe 17.02.2017; AgRg no REsp 1.347.070/PR, 

Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.12.2016, DJe 

02.02.2017; AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 

Sexta Turma, julgado em 4.8.2015, DJe 18.8.2015.

Asseverou-se no recurso especial, ainda, que há nulidade no laudo pericial, 

pois não foram colhidos padrões gráfi cos do requerente, conforme mandamento do 
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artigo 174 do código de processo penal. Informa que os acusados não foram intimados 

para apresentar quesitos, o que torna nulo o laudo de fl s. 279/284.

O acórdão recorrido assim afastou o reconhecimento da alegada nulidade 

(fl s. 880/881):

A segunda preliminar refere-se à nulidade do laudo pericial do Instituto de 

Criminalística Carlos Éboli, às fls. 279/284 do apenso, porquanto não teriam 

sido colhidos padrões gráfi cos do primeiro réu, conforme o mandamento do 

artigo 174 do Código de Processo Penal. Acrescenta ainda que a defesa não foi 

intimada para a apresentação de quesitos e que os documentos utilizados como 

parâmetros para o referido exame não estariam nos autos.

A denúncia, como inicialmente mencionado, atribui ao 1º réu, Elio, a falsifi cação 

material de documento público, enquanto que ao 2º réu, Jaime, imputa a 

participação em tal prática delitiva, mencionando que estas vieram a benefi ciar 

clientes do segundo denunciado, que se utilizou dos referidos documentos falsos 

em autos de inquérito civil para obter seu arquivamento.

Como se vê, a falsidade material foi atribuída apenas ao primeiro réu, sendo 

despicienda a coleta de padrões gráfi cos do segundo envolvido, bem como que, 

quanto a esse, se fi zesse qualquer quesitação.

O laudo referido na preliminar e acostado às fl s. 279/284 do apenso foi realizado 

na fase inquisitorial, onde não é admissível o contraditório.

Por outro lado, em sede judicial a defesa do primeiro réu não só formulou seus 

respectivos quesitos, conforme se verifi ca às fl s. 429/435, como o próprio réu forneceu 

espontaneamente os padrões gráfi cos de fl s. 610/613, que se encontram anexados ao 

laudo de exame documentoscópico n. 1.617/10, de fl s. 587/609.

Nenhum tendencionismo existiu no laudo referido, não havendo que se falar em 

sua nulidade em razão dos motivos elencados.

Pelo exposto, rejeita-se também essa preliminar.

Como se observa do acórdão recorrido, o laudo foi produzido em fase 

investigatória, quando não há exigência dos quesitos previstos no art. 176 do 

CPP (A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência) 

e a falta destes nenhuma nulidade gera, porque não exigível nessa fase o 

contraditório. Aliás, sequer é alegado indeferimento de quesitos apresentados 

pelo advogado do então investigado.

De outro lado, informa o tribunal local que a defesa do primeiro réu não 

só formulou seus respectivos quesitos, conforme se verifi ca às fl s. 429/435, como o 

próprio réu forneceu espontaneamente os padrões gráfi cos - assim afastando qualquer 

alegação de nulidade ou prejuízo. Ressalto que não cabe nesta via recursal rever 

a valoração desses fatos - Súm. 7/STJ.
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Outrossim, também foi sustentado nas razões recursais que as provas 

carreadas aos autos são insufi cientes para a condenação do recorrente, novamente 

fazendo incidir então o impedimento ao reexame da prova, incompatível na 

presente via recursal.

Houve ainda enfrentamento recursal à falta de fundamentação adequada 

para a elevação da pena-base, em violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, 

sustentando que a gravidade do delito não está elencada como circunstância 

judicial no artigo 59 do Código Penal, além de não terem sido especifi cadas as 

circunstâncias graves do delito e suas consequências.

O acórdão recorrido fi xou a pena-base diante dos seguintes fundamentos 

(fl s. 892/893):

Sopesando-se as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifi cando-se 

que as mesmas são desfavoráveis ao condenado ante a gravidade da conduta 

perpetrada, as circunstâncias e fi nalidade ardilosa, bem como as consequências do 

delito, fi xa-se a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) 

anos e 6 (seis) meses de reclusão, aumentando-se-a de 1/6 (um sexto), diante da 

majorante prevista no parágrafo primeiro do artigo 297, restando a pena de 02 

(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Percorrendo o processo trifásico de aplicação da pena, em obediência ao 

comando estatuído pelo artigo 68 do Código Penal, é de se reconhecer o crime 

continuado, motivo pelo qual, com fulcro no artigo 71, aumenta-se de 1/6 (um 

sexto) a pena, levando-se em consideração o número de delitos praticados.

Assim, chega-se a uma pena concreta de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 24 

(vinte e quatro) dias de reclusão, pena que torna-se defi nitiva à míngua de outras 

causas infl uenciadoras do cálculo penal.

Pelos motivos acima expostos, fi xa-se a pena pecuniária em 25 (vinte e cinco) 

dias-multa em seu valor unitário mínimo legal, aumentada de 1/6 (um sexto), 

somando 29 (vinte e nove) dias-multa para cada crime perpetrado na forma 

continuada, somando-se 58 (cinquenta e oito) dias-multa em seu valor mínimo 

legal, na forma do artigo 72 do Código Penal.

Inicialmente cumpre ressaltar que apenas majorações claramente 

desproporcionais ou não fundamentadas permitem revisão de legalidade por 

meio do recurso especial.

Como se observa do acórdão recorrido, a pena-base foi exasperada 

destacando-se a gravidade da conduta, as circunstâncias e consequências do 

delito, além da finalidade ardilosa. Não obstante, são tais vetoriais apenas 

indicadas como gravosas, sem fundamentação qualquer que isto justifi casse.
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Note-se que não cabe o exame de todo o conteúdo da sentença para 

encontrar justifi cações que deveriam encontrar-se especifi cadas no exame da 

pena-base para seu incremento, a falta disto gerando ilegalidade, como acolhido 

em precedentes desta Corte: HC 285.530/RS, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta 

Turma, julgado em 14.02.2017, DJe 23.02.2017; AgRg no REsp 1.335.521/

MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07.02.2017, DJe 

14.02.2017; AgRg no AREsp 977.588/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, julgado em 15.12.2016, DJe 10.02.2017.

Assim, ausente fundamentação adequada para a majoração da pena-base, 

deve ela ser fi xada no mínimo legal de 2 anos. Não indicadas pelo acórdão 

recorrido ou pelo recorrente causas legais a incidir, mantém-se em dois anos a 

pena provisória. Na terceira fase da dosimetria, corretamente incidiu a majorante 

de 1/6, do art. 297, § 1º do CP, pois crime cometido no exercício da função 

ministerial, atingindo a pena o patamar de 2 anos e 4 meses, e ainda incidiu 

corretamente o aumento de pena do crime continuado, no mínimo legal de 1/6. 

Considerando-se a reiteração de crimes e sem recurso ministerial, é mantida a 

majoração nesse patamar mínimo, assim fi cando a pena defi nitiva em 2 anos, 8 

meses e 20 dias. A pena de multa para cada delito fi ca proporcionalmente fi xada 

em 13 dias-multa, totalizando 39 dias-multa.

Foi também impugnada a perda do cargo público como efeito da 

condenação, pelo argumento de que não deveria incidir o art. 92, I do CP, em 

razão de existir norma especial que trata da matéria, qual seja o art. 38 da Lei 

Orgânica do Ministério Público.

Embora não devidamente enfrentado o tema na Corte local, inobstante 

interpostos embargos de declaração, verifi ca-se do acórdão recorrido (fl . 893) 

que foi decretada a perda do cargo público com base no art. 92, I, alínea “a” do 

CP:

Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior 

a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para 

com a Administração Pública;

A jurisprudência da Corte, porém, no tocante à perda do cargo público de 

membro do Ministério Público, se consolidou no sentido de que o art. 38 da 

Lei n. 8.625/1993 (Os membros do Ministério Público sujeitam-se a regime 
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jurídico especial e têm as seguintes garantias: I - vitaliciedade, após dois anos 

de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em 

julgado) é norma especial, razão pela qual deve prevalecer ao art. 92 do Código 

Penal.

Realmente, a sentença que pode decretar a perda do cargo de membro 

vitalício não é a criminal, como efeito da condenação, mas a sentença em processo 

cível específi co, que constate pelo fato condenatório haver incompatibilidade 

para o exercício da função. Nesse sentido: REsp 1.428.833/SP, Rel. Ministro 

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13.09.2016, DJe 22.09.2016; 

REsp 1.251.621/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

16.10.2014, DJe 12.11.2014.

A vitaliciedade impede a perda do cargo público como efeito da sentença 

criminal, como norma especial afastando a incidência genérica do Código Penal.

Note-se que também a Lei Orgânica do MPRJ (Lei Complementar n. 

106/2003) reitera em seu art. 79 igual garantia:

Art. 79 - Os membros do Ministério Público estão sujeitos a regime jurídico 

especial e têm as seguintes garantias:

I - vitaliciedade, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, observado o disposto 

nos arts. 61 a 63 desta Lei, não podendo perder o cargo senão por sentença 

judicial proferida em ação civil própria e transitada em julgado; (negritei)

Assim, necessário ao caso a concessão de habeas corpus de ofício para cassar 

o acórdão recorrido na parte que decretou a perda do cargo público.

O Ministério Público Estadual requereu a execução provisória da pena 

postulando a unifi cação das penas de três condenações criminais e a conversão 

das penas restritivas de direitos por privativas de liberdade. O recorrente 

impugnou o pedido alegando ausência de atribuição do MP estadual para ofi ciar 

perante a Corte, o cumprimento da pena apenas após o trânsito em julgado da 

sentença condenatória, ou a execução sucessiva das penas restritivas de direitos.

Inicialmente, importante destacar que a jurisprudência contemporânea da 

Corte admite a atuação do Parquet estadual e do Distrito Federal e Territórios 

quando atuarem como parte da demanda, nesse sentido:

Embargos de divergência no recurso especial. Penal e Processo Penal. 

Legitimidade do Ministério Público Estadual. Atuação, como parte, para atuar 

diretamente no STJ. Possibilidade. Questão de ordem no Recurso Extraordinário 
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n. 593.727/MG. Legitimidade do Ministério Público Estadual para atuar perante 

o STF. Possibilidade. Embargos de divergência conhecidos e providos, para 

que, afastada a preliminar, a Sexta Turma prossiga no julgamento do agravo 

regimental.

1. O acórdão embargado e o acórdão indicado como paradigma discrepam a 

respeito da interpretação do art. 47, § 1º, da Lei Complementar n. 75, de 1993, um 

conhecendo de agravo regimental interposto por membro de Ministério Público, 

e o outro, não;

2. Cindindo em um processo o exercício das funções do Ministério Público (o 

Ministério Público Estadual sendo o autor da ação, e o Ministério Público Federal 

opinando acerca do recurso interposto nos respectivos autos), não há razão legal, 

nem qualquer outra ditada pelo interesse público, que autorize uma restrição ao 

Ministério Público enquanto autor da ação.

3. Recentemente, durante o julgamento da questão de ordem no Recurso 

Extraordinário n. 593.727/MG, em que discutia a constitucionalidade da realização 

de procedimento investigatório criminal conduzido pelo Ministério Público, decidiu-

se pela legitimidade do Ministério Público Estadual atuar perante a Suprema Corte.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para que, afastada 

a preliminar da ilegitimidade do Ministério Público Estadual, a Sexta Turma 

prossiga no julgamento do agravo regimental (AgRg na SLS 1.612/SP, Rel. Ministro 

Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 29.08.2012, DJe 06.09.2012) (EREsp 

1.327.573/RJ, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministro Nancy Andrighi, 

DJe 27.2.2015)

Assim, passa-se ao exame do pedido de execução provisória da pena.

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

no REsp 1.484.415/DF, na sessão de 3.3.2016, adotou a orientação fi rmada pelo 

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

a execução provisória da condenação penal, na ausência de recursos com efeito 

suspensivo, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

Os fundamentos do voto condutor do acórdão no Supremo Tribunal 

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

seguinte ementa:

Constitucional. Habeas corpus. Princípio constitucional da presunção de 

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

de Segundo Grau de Jurisdição. Execução provisória. Possibilidade. 1. A execução 

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

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

constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII da 
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Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado (HC 126.292, Rel. Min. Teori 

Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2016, Processo Eletrônico DJe-100 de 

17.05.2016).

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando medida cautelar nas 

Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44 (DJe 11.10.2016), por 

maioria, reafi rmou o entendimento da possibilidade de execução provisória 

da pena, na ausência de recurso com efeito suspensivo, confi rmada, ainda, em 

repercussão geral (ARE 964.246 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 25.11.2016).

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

pendência de recursos especial ou extraordinário, somente casuísticos efeitos 

suspensivos concedidos – por cautelar ou habeas corpus –, impedirão a execução 

provisória.

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

c/c a Súmula 267 do STJ, autorizando-se o imediato início do cumprimento da 

pena.

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

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

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

expedi-la e remetê-la ao juízo competente.

Com o advento da novel interpretação, a Sexta Turma também passou a 

admitir a possibilidade de execução provisória da pena restritiva de direitos, nesse 

sentido: HC 380.104/AM, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 14.02.2017, DJe 22.02.2017; AgRg no REsp 1.627.367/SP, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15.12.2016, DJe 

02.02.2017.

Quanto ao pleito de unifi cação das penas e a respectiva conversão das 

penas restritivas de direitos por privativas de liberdade, tem-se que a pretensão 

refoge à discussão da causa, já que o presente recurso trata exclusivamente da 

condenação relacionada ao processo originário 2008.068.00003, inexistindo 

dados nos autos acerca das demais condenações noticiadas pelo órgão ministerial 

estadual. Outrossim, asseverou o Parquet tratarem-se de três condenações 

distintas, mas que em todas foram fi xadas penas restritivas de direitos, de modo 

que em princípio é compatível o cumprimento conjunto das penas restritivas - o 

que poderá ser casuísticamente examinado pelo juízo da execução penal. Deste 

modo, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é admitida a conversão 
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unifi cada das penas restritivas por serem de cumprimento possível, sucessivo 

ou simultâneo, já que não incompatíveis. Nesse sentido: HC 317.181/DF, Rel. 

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27.09.2016, DJe 

13.10.2016.

Ante o exposto, voto pelo parcial conhecimento do recurso especial, 

provendo-o apenas para redimensionar a pena do recorrente ao patamar de 2 

anos, 8 meses e 20 dias, e 13 dias-multa para cada delito, totalizando 39 dias-

multa, bem como por conceder habeas corpus de ofício para cassar o acórdão 

recorrido na decretação da perda do cargo público vitalício, além de deferir a 

execução provisória da pena, delegando-se ao Tribunal local a execução dos atos.




