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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 1.675.965-MS 

(2017/0140541-8)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Agravante: J R L de O

Agravado: J H de O

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul

Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

EMENTA

Penal e Processo Penal. Agravo regimental em recurso especial. 

Violência doméstica. Afronta ao art. 387, IV, do CPP. Reparação civil. 

Cabimento. Pedido expresso do Ministério Público e do assistente 

de acusação. Dano moral. Decorrência da própria conduta delituosa. 

Agravo regimental não provido.

1. Para que haja a fi xação na sentença do valor mínimo devido a 

título de indenização civil pelos danos causados à vítima, é necessário 

pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa.

2. Por se tratar de dano moral ex delicto, tem-se que o dano 

ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica, que já 

foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo falar em 

necessidade de instrução específi ca para comprovação de valores, 

mormente porque se trata de valor mínimo de indenização, fi xado nos 

termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Sexta 

Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, 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.
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Brasília (DF), 26 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 4.10.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura: Trata-se de agravo 

regimental interposto por J. R. L. DE O. contra decisão da minha lavra que 

negou provimento ao seu recurso especial, restando assim sintetizada:

Recurso especial. Direito Penal. Violência doméstica. Reparação pelos danos 

causados à vítima. Dano moral in re ipsa. Recurso a que se nega provimento.

O agravante alega que é “impossível a condenação ao ressarcimento de 

suposto dano moral in re ipsa, uma vez que se extrai do artigo 387, inciso IV, 

do Código de Processo Penal que a natureza do dano a ser reparado deve ser o 

material” (fl . 330).

Assevera que “a aferição do dano moral ensejará no alargamento da 

instrução criminal, eis que é imprescindível haver durante a instrução criminal 

a especifi cação do dano pretendido e a efetiva discussão acerca desse pedido” (fl . 

330).

Requer, ao fi nal, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do 

feito à julgamento perante a 6ª Turma.

É o relatório.

VOTO

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

a irresignação do recorrente, mantenho a decisão impugnada por seus próprios 

fundamentos.

Conforme ressaltado na decisão impugnada, é certo que o Código de 

Processo Penal já previa a possibilidade da vítima obter a reparação dos danos 

causados pelo delito mediante a execução, no juízo cível, da sentença penal 

condenatória transitada em julgado (artigo 63) ou mediante o ajuizamento de 

ação civil ex delicto (artigo 64).
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Com o advento da Lei n. 11.719/2008, que deu nova redação ao artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal, previu a norma que o magistrado fi xe, 

desde logo, um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

E, interpretando a inovação legal em comento, este Superior Tribunal de 

Justiça pacifi cou sua jurisprudência no sentido de que a Lei n. 11.719/2008 

não se aplica aos delitos praticados antes da sua entrada em vigor e que deve 

haver pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja fi xado o 

valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o 

devido contraditório.

Nesse sentido, confi ram-se precedentes das Turmas que integram a 3ª 

Seção deste Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental. Recurso especial. CPP. Art. 147 do CP. Ameaça no âmbito 

doméstico. Art. 387, IV, do CPP. Reparação de dano sofrido pela vítima. Natureza 

jurídica. Incidência múltipla. Cabimento para danos morais e materiais. Pedido 

expresso do quantum na denúncia. Ocorrência. Restabelecimento do valor fi xado 

na sentença condenatória.

(...)

6. Este Superior Tribunal, em relação à fi xação de valor mínimo de indenização 

a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, 

entende que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério 

Público, este fi rmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla 

defesa.

(...)

9. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado em 06.12.2016, DJe 16.12.2016)

Agravo regimental no recurso especial. Reparação pelos danos causados à 

vítima. Pedido expresso. Ausência. Não estabelecimento do devido contraditório. 

Descabimento.

1. “A regra do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal com redação dada 

pela Lei n. 11.719/2008, que dispõe sobre a fi xação, na sentença condenatória, de 

valor mínimo para reparação civil dos danos causados ao ofendido, requer pedido 

expresso e formal, de modo a oportunizar o devido contraditório.” (AgRg no REsp 

1.387.172/TO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado 

em 10.03.2015, DJe 16.03.2015).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.497.674/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, 

julgado em 17.12.2015, DJe 22.02.2016)
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No presente caso, verifi ca-se dos autos que foi formulado pedido expresso 

de reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de 

Processo Penal e o Tribunal de Justiça, em sede de apelação, condenou o réu 

ao pagamento de valor mínimo para reparação de danos morais sofridos pela 

vítima em R$ 3.000,00 (fl . 168).

Por se tratar de dano moral ex delicto, tem-se que o dano ocorre in re ipsa, 

ou seja, exsurge da própria conduta típica, que já foi devidamente apurada 

na instrução penal, não havendo falar em necessidade de instrução específi ca 

para comprovação de valores, mormente porque se trata de valor mínimo de 

indenização, fi xado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de 

Processo Penal.

Com efeito, “a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não 

ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade 

de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específi ca acerca da sua 

existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de 

prova específi ca para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento 

suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja 

possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa 

à esfera anímica do indivíduo” (AgRg no REsp 1.626.962/MS, Rel. Ministro 

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.12.2016, DJe 16.12.2016)

De fato, este Superior Tribunal de Justiça registra precedentes que 

reconhecem o dano moral in re ipsa em caso de crime praticado em contexto 

de violência doméstica, valendo conferir, a propósito, o seguinte julgado em 

hipótese análoga:

Recurso especial. Processo Penal. Crime de ameaça. Art. 387, IV, do CPP. 

Reparação de dano moral. Pedido expresso da acusação na denúncia. Existência. 

Instrução probatória específica. Desnecessidade. Restabelecimento do valor 

fi xado na sentença condenatória.

1. Esta Corte Superior entende que para que seja possível fi xar indenização a 

título de danos morais, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério 

Público.

2. In casu, apesar de a acusação não especifi car, na inicial, qual o dano que foi 

violado, diante da ocorrência do crime de ameaça e da forma em que foi narrada 

a conduta na inicial, presume-se que o dano seria o moral, não tendo que se falar 

em cerceamento de defesa por tal motivo.

3. Ademais, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova para sua 

confi guração.
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4. Recurso especial provido para restabelecer a condenação por danos morais, 

nos termos da sentença condenatória.

(REsp 1.651.518/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado 

em 1º.06.2017, DJe 13.06.2017)

Gize-se em remate que é inviável a apreciação de matérias que não foram 

alegadas no recurso especial pois é vedado à parte inovar quando da interposição 

do agravo regimental.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 396.658-SP (2017/0087946-0)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Impetrante: Ricardo Hasson Sayeg e outros

Advogados: Ricardo Hasson Sayeg - SP108332

Rodrigo Richter Venturole - SP236195

Eveline Berto Goncalves - SP270169

Márcio Roberto Hasson Sayeg - SP299945

Josimary Rocha de Vilhena - SP334889

Mariana Fleming Soares Ortiz - SP363965

Henrique Nelson Calandra - SP037780

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Paciente: Arnaldo Augusto Pereira (preso)

EMENTA

Processo Penal. Habeas corpus. Concussão e lavagem de dinheiro. 

Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Superação. Fundamentação 

defi ciente. Frustração na realização de delação premiada não autoriza 

a imposição de segregação cautelar. Embaraço à instrução. Ausência 

de comprovação.
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1. Embora a Súmula 691 do STF vede a utilização de habeas 

corpus impetrado contra decisão de relator que, em writ impetrado 

perante o eg. Tribunal de origem, indefere o pedido liminar, admite-se, 

em casos excepcionais, confi gurada fl agrante ilegalidade, a superação 

do entendimento fi rmado no referido enunciado sumular.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à 

observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos 

insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se 

indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação 

concreta, pois o descumprimento de acordo de delação premiada ou 

a frustração na sua realização, isoladamente, não autoriza a imposição 

da segregação cautelar (Precedente do Supremo Tribunal Federal).

4. Ademais, não há indicação concreta de que o paciente poderia 

causar embaraço à instrução probatória, mas tão somente meras 

conjecturas destituídas de base empírica.

5. Na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, 

revogada a prisão cautelar, como no caso, a imposição de nova prisão 

provisória reclama a indicação de fatos novos, situação não ocorrente 

na espécie.

6. Ordem concedida para, confi rmada a liminar, determinar que 

o paciente Arnaldo Augusto Pereira responda solto ao processo, se por 

outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada 

nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de 

que sejam impostas outras medidas cautelares constantes do art. 319 

do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua 

necessidade.

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.
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Brasília (DF), 27 de junho de 2017 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 1º.8.2017

RELATÓRIO

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

pedido liminar, impetrado em favor de Arnaldo Augusto Pereira, apontando 

como autoridade coatora eminente Desembargador do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, relator do HC n. 2069781-85.2017.8.26.0000.

Consta dos autos que, primeiramente, o paciente foi preso temporariamente 

acusado de praticar os crimes de concussão e lavagem de dinheiro, cometidos 

enquanto subsecretário de planejamento da Prefeitura Municipal de Santo 

André/SP. Após, foi decretada sua prisão preventiva.

Ajustado entre o Ministério Público e o paciente que seria realizado 

acordo de colaboração premiada, foi requerida a revogação da respectiva prisão 

preventiva, a qual efetivamente ocorreu no dia 8.2.2017.

Por ocasião da revogação da prisão preventiva, alega o paciente ter se 

colocado à disposição do Parquet, e solicitado o termo de acordo por escrito. 

No entanto, a acusação teria se recusado a fornecer o termo por escrito. Em 

consequência, o pleito de restabelecimento da prisão preventiva foi deferido.

Irresignada com o restabelecimento da custódia extrema, a defesa impetrou 

habeas corpus prévio, o qual, no entanto, teve indeferida a medida liminar (e-STJ 

fl s. 1.363/1.367).

Daí o presente writ, no qual os impetrantes sustentam a inaplicabilidade da 

Súmula n. 691 do STF, alegando que não há razões concretas para a decretação 

da prisão preventiva, motivo pelo qual postulam a revogação dessa custódia ou 

a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo 

Penal.

Aduz a defesa que o “Paciente não descurou de sua colaboração, como se 

comprova pelas suas próprias manifestações que seguem em anexo, os quais 

se reporta expressamente para evitar meras repetições. Em decorrência, fi cou 

totalmente esvaziada a menor justifi cativa para o decreto de prisão preventiva 

do paciente, em virtude da postura tomada pelo mesmo, ora réu, que, insistiu em 
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colaborar com a Justiça; enquanto, o d. MP, inexplicavelmente, buscou obstruir 

esta colaboração” (e-STJ fl . 5).

Assevera, ainda, que, “embora o paciente estivesse solto desde 08.02.2017, 

até dia 18.04.2017, este, não obstante qualquer fato novo, foi surpreendido com 

nova decretação de prisão preventiva nos mesmos autos, assim insufi ciente e 

ilegalmente fundamentada” (e-STJ fl . 6).

O habeas corpus foi inicialmente por mim indeferido liminarmente 

(e-STJ fl s. 1.372/1.375). Não obstante, interposto agravo contra a referida 

decisão, reconsiderei o decisum atacado, e deferi a liminar requerida, para que o 

paciente aguardasse em liberdade o julgamento fi nal do presente writ (e-STJ fl s. 

1.401/1.405).

Informações prestadas às e-STJ fl s. 1.414/1.420.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da 

ordem (e-STJ fl s. 1.423/1.425).

É, em síntese, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): O objeto da presente 

impetração cinge-se à verifi cação da existência de fundamentação no decreto 

que impôs a segregação cautelar ao paciente.

É bem verdade que o presente writ investe contra decisão que indeferiu 

medida liminar em idêntico remédio impetrado perante o eg. Tribunal de 

origem, o que, nos termos do disposto na Súmula 691 do Pretório Excelso, não 

se admite.

Ocorre que no caso em exame a fl agrante ilegalidade está demonstrada, 

haja vista a ausência de fundamentação válida do decreto prisional, situação que 

autoriza a excepcional superação do referido entendimento sumular.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Tráfi co de drogas. Súmula n. 691 do STF. Prisão preventiva. 

Art. 312 do CPP. Periculum libertatis. Indicação necessária. Fundamentação 

insufi ciente. Ordem concedida.

1. Segundo o enunciado da Súmula n. 691 do STF, plenamente adotada 

por esta Corte, não é possível a utilização de habeas corpus contra decisão de 
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relator que, em writ impetrado perante o Tribunal de origem, indefere o pedido 

liminar, salvo em casos de fl agrante ilegalidade ou teratologia jurídica da decisão 

impugnada, sob pena de supressão de instância.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a 

determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se 

indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum 

libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. O Juiz de primeiro grau, ao converter o flagrante em preventiva, 

fundamentou a prisão na hediondez do delito supostamente praticado e apontou 

genericamente a presença dos vetores contidos na lei de regência, sem justifi car a 

necessidade de colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade.

4. Ordem concedida para, confirmada a liminar que determinou a soltura 

do paciente, cassar a decisão que decretou a sua prisão preventiva, ressalvada 

a possibilidade de nova decretação da segregação cautelar, se efetivamente 

demonstrada sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar 

alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC 334.809/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 

26.04.2016, DJe 02.05.2016)

Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento 

jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão 

somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi 

delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, 

nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso 

senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente 

(art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja 

sempre concretamente fundamentado.

No caso em exame, ao apreciar o agravo interno interposto pela defesa 

contra a decisão em que havia indeferido liminarmente o writ, verifi quei ser o 

caso de superação da Súmula 691 do Pretório Excelso, pois tenho para mim que 

o decreto prisional não está concretamente fundamentado.

Depreende-se dos autos que logo no início do feito, após a decretação da 

prisão temporária, foi, na sequência, imposta a prisão preventiva ao paciente. 

Destacou-se na mencionada decisão que a segregação seria necessária, pois 

(e-STJ fl . 329):

restou demonstrado que o averiguado ainda exerce grande infl uência perante 

funcionários públicos e outros agentes políticos corruptos, além disso, ainda 
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estão sendo apurados outros graves crimes contra o mesmo, sendo de rigor a 

decretação da prisão preventiva neste momento processual a fi m de garantir 

a ordem pública e a eventual aplicação da lei penal, a fi m de impedir outras 

manobras de lavagem de dinheiro praticadas pelo averiguado, bem como evitar 

que passe a constranger as testemunhas do feito. Além disso, a prisão preventiva 

é necessária para possibilitar a recuperação dos valores obtidos de forma ilícita 

pelo averiguado.

Entretanto, em vista da possibilidade de realização de acordo de delação 

premiada, a prisão provisória foi revogada e foram fi xadas medidas cautelares 

alternativas. Para tanto, decidiu o Magistrado que (e-STJ fl . 32):

Sem prejuízo, igualmente sem oposição das partes e, ao que consta, ausentes, 

no momento, os requisitos que deram ensejo à custódia cautelar, concedo ao réu 

Arnaldo Augusto Pereira a liberdade provisória, mediante a estrita observação das 

condições restritivas apontadas pelo Ministério Público ... (grifos aditados).

Mais adiante, frustrada a realização de referido acordo, foi restabelecida a 

prisão provisória nos seguintes moldes, in verbis (e-STJ fl s. 27/28):

Frustrada a colaboração premiada entre o Ministério Público e o 

denunciado Arnaldo Augusto Pereira, cumpre analisar a necessidade ou não do 

restabelecimento de sua custódia cautelar.

Em que pesem os argumentos e r. entendimento da D. Defesa, com razão o 

Ministério Público.

Nem se argumente que as justifi cativas apontadas pela Defesa, seriam aptas a 

afastar a necessidade da renovação do decreto de prisão preventiva do acusado.

Isto, pois, benefi ciado justamente com a liberdade provisória diante da real ou 

mesmo plausível possibilidade/probabilidade de sua colaboração premiada nos 

termos da Lei n. 12.850/2013, a esta altura, viu-se frustrada referida possibilidade.

Diante disso, considerada a extensão do crime perpetrado, os graves danos 

advindos, os agentes envolvidos, não há como não considerar a real e efetiva 

possibilidade de que a liberdade outrora concedida ao réu possa efetivamente 

representar, conduzir, à dissipação de provas, coação de testemunhas, enfi m, 

da importante perda ou embaraço de provas cruciais para o correto e justo 

julgamento do ocorrido.

Diante disso, nos termos do artigo 312, do CPP, em especial como garantia da 

ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei 

penal, decreto a prisão preventiva do réu Arnaldo Augusto Pereira.

Expeça-se mandado de prisão.
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Vê-se que a prisão cautelar foi restabelecida por dois motivos: i) a frustração 

na realização de acordo de delação premiada e, ii) o risco de que o paciente 

pudesse vir a comprometer a colheita da prova.

Com relação ao primeiro fundamento, vale destacar que a decretação da 

prisão preventiva, em qualquer hipótese, deve observar a presença dos requisitos 

delineados no art. 312 do Código de Processo Penal. Por essa razão, adverte o 

magistério jurisprudencial dessa Corte que “a validade da segregação cautelar 

está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos 

requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se 

indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis” (RHC 

83.352/MS, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 23.05.2017, DJe 

30.05.2017).

A prisão provisória, por esse motivo, somente pode ser imposta se for 

necessária para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência 

da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por outro lado, o simples fato de ter sido frustrado acordo de colaboração 

premiada, ou mesmo o seu descumprimento, por si só, não justifi ca a imposição 

do cárcere (Nesse sentido: HC 138.207, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin). 

Em outras palavras, a prisão provisória não pode ser utilizada como “moeda de 

troca” ou punição antecipada àquele que, réu em processo penal, celebra ou está 

em vias de celebrar o mencionado acordo.

Aliás, referido julgamento, exarado pela Suprema Corte, foi noticiado no 

Informativo n. 862. Em razão da relevância do tema, reproduzo o seu teor:

A Segunda Turma concedeu “habeas corpus” para revogar prisão preventiva 

decretada em razão de descumprimento de acordo de colaboração premiada.

A prisão preventiva do paciente foi restabelecida quando prolatada a sentença 

que o condenou a dezesseis anos e dois meses de prisão por corrupção ativa, 

lavagem de dinheiro e por integrar organização criminosa, com fundamento no 

descumprimento dos termos do acordo celebrado.

O Colegiado entendeu não haver relação direta entre a prisão preventiva e o 

acordo de colaboração premiada. Por essa razão, o descumprimento do acordado 

não justifi ca a decretação de nova custódia cautelar.

Na liminar confi rmada pela Turma, foi determinada a substituição da prisão por 

medidas cautelares alternativas. Naquela ocasião, observou-se não haver, do ponto 

de vista jurídico, relação direta entre o acordo de colaboração premiada e a prisão 

preventiva. A Lei n. 12.850/2013 não apresenta a revogação da prisão preventiva 
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como benefício previsto pela realização de acordo de colaboração premiada. 

Tampouco há previsão de que, em decorrência do descumprimento do acordo, seja 

restabelecida prisão preventiva anteriormente revogada. Portanto, a celebração de 

acordo de colaboração premiada não é, por si só, motivo para revogação de prisão 

preventiva.

A Turma concluiu no sentido de ser necessário verifi car, no caso concreto, a 

presença dos requisitos da prisão preventiva, não podendo o decreto prisional ter 

como fundamento apenas a quebra do acordo.

Portanto, não se legitima a imposição da segregação cautelar, como na 

hipótese, em razão da celebração do acordo de delação premiada não ter logrado 

êxito. Tal circunstância, isoladamente, não autoriza que se imponha restrição à 

liberdade do acusado.

Impende consignar que ao ser revogada a prisão preventiva, destacou 

o Julgador estarem “ausentes, no momento, os requisitos que deram ensejo 

à custódia cautelar”. Desse modo, nova decretação reclamaria, em atenção à 

orientação fi rmada por essa Corte, a indicação de fatos novos, que indicassem 

a presença dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, 

situação não ocorrente na espécie.

Nesse sentido:

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfi co de drogas. Art. 312 do CPP. Prisão 

preventiva anteriormente relaxada por excesso de prazo. Indeferimento do direito 

de recorrer em liberdade. Indicação de fatos novos. Ausência. Constrangimento 

ilegal evidenciado. Recurso provido.

1. Revogada a prisão cautelar por excesso de prazo, nova segregação só se 

legitima na hipótese da superveniência de fatos inéditos e posteriores à soltura 

que a justifi quem. Precedentes.

2. O recorrente - solto durante a instrução criminal, em decorrência de excesso 

de prazo para o término da instrução criminal - teve indeferido o direito de apelar 

em liberdade sem justifi cativa lastreada em fatos novos.

3. Recurso provido para que, ratifi cada a liminar, o recorrente possa aguardar 

em liberdade o desfecho do processo (Ação Penal n. 0049389-55.2013.8.06.0001), 

se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da possibilidade de nova 

decretação da prisão preventiva, se efetivamente demonstrada sua necessidade 

com base em fatos novos, ou da imposição de medida alternativa, nos termos do 

art. 319 do CPP.

(RHC 65.320/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 

19.05.2016, DJe 31.05.2016)
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Por outra senda, com relação ao segundo fundamento, não foi indicado dado 

concreto na decisão combatida que indique o intento do ora paciente em obstruir 

a instrução processual. O que há são meras suposições, que não se revelam 

sufi cientes para amparar o decreto prisional. Assim, conforme já decidiu esta 

Corte: “Também não é sufi ciente para se decretar a prisão a simples afi rmativa 

de que esta se faz necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da 

instrução criminal, sob o entendimento de que, estando o paciente em liberdade, 

certamente concorrerá para a perturbação da colheita de provas, imprescindível 

para a instrução probatória, podendo ainda as testemunhas que tiverem de 

depor em juízo sofrerem represálias por parte do agente. Não trouxe a decisão 

questionada nenhum fato concreto que autorizasse tal conclusão” (HC 283.569/

SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07.08.2014, 

DJe 22.08.2014).

Nesse sentido, necessário destacar que o ora agravante, ao apresentar 

resposta à acusação no bojo do processo referente à ação penal a que responde, 

confessou a prática delitiva, conduta que denota intento oposto ao de tentar 

causar embaraço à instrução criminal (e-STJ fl s. 42/52).

Ante o exposto, concedo a ordem para, confi rmada a liminar, determinar que 

Arnaldo Augusto Pereira responda solto ao processo (Ação Penal n. 1000937-

81.2016.8.26.0050, em trâmite na 12ª Vara Criminal da Comarca de São 

Paulo/SP), salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo de que seja 

decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de 

que sejam impostas outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código 

de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 43.049-RJ (2013/0395742-0)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Recorrente: Stanley Raposo Alves Aff onso

Recorrente: Carlos Alberto Quellotti Villar

Advogado: Jorge Alberto Romeiro Júnior e outro(s) - RJ112779

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
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EMENTA

Recurso ordinário em habeas corpus. Coação no curso do processo. 

Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Crimes perpetrados em concurso 

de pessoas. Descrição sufi ciente ao exercício do direito de defesa.

1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, o trancamento da 

ação penal é medida de exceção, sendo cabível, tão somente, quando, 

de forma inequívoca, emergirem dos autos a atipicidade da conduta, a 

inocência do acusado ou, ainda, quando for impedida a compreensão 

da acusação, em fl agrante prejuízo à defesa.

2. Nos crimes perpetrados mediante concurso de pessoas, 

defronta-se o órgão acusatório, no momento de oferecer a denúncia, 

com uma pluralidade de acusados envolvidos na prática delituosa. 

Nessa situação, a narrativa minudente de cada uma das condutas 

atribuídas aos vários agentes é tarefa bastante difi cultosa, muitas 

vezes impraticável. Nesse contexto, a jurisprudência desta Casa vem 

admitindo, excepcionalmente, em relação aos coautores e partícipes, 

possa o titular da ação penal descrever os fatos de forma geral, sem 

apontar, separadamente, a conduta atribuível a cada um dos acusados, 

tendo em vista a incapacidade de se mensurar, com precisão, em 

detalhes, o modo de participação de cada um dos réus na empreitada 

criminosa. Portanto, será válida a peça acusatória quando, a despeito 

de não delinear as condutas individuais dos corréus, anunciar o liame 

entre a atuação do denunciado e a prática delituosa, demonstrando a 

plausibilidade da imputação e garantindo o pleno exercício do direito 

de defesa. Precedentes.

3. Na espécie, narrou o titular da ação penal pública, com arrimo 

nos dados coletados durante o inquérito policial, o modo de atuação 

dos recorrentes, anunciando, com inteligibilidade, todos os elementos 

do tipo penal, notadamente a grave ameaça empregada e o intuito de 

favorecer interesse próprio ou alheio, permitindo o contraditório e a 

ampla defesa. Há nos autos elementos conducentes à ocorrência dos 

crimes narrados na incoativa, tudo a recomendar remessa do feito 

à amplitude própria da instrução criminal, momento oportuno ao 

exame da procedência da acusação, mediante cotejo de provas.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento.
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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, negar provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti 

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

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura.

Sustentou oralmente o Adv. Jorge Alberto Romeiro Júnior, pelas partes 

recorrentes: Stanley Raposo Alves Aff onso; Carlos Alberto Quellotti Villar

Brasília (DF), 19 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 4.10.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Trata-se de recurso ordinário 

interposto por Stanley Raposo Alves Aff onso e Carlos Alberto Quellotti Villar, 

desafi ando acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

relatora a Desembargadora Katya Maria Monnerat – Habeas Corpus n. 0048917-

94.2013.8.19.0000.

Foi o primeiro recorrente denunciado pela suposta prática da conduta 

descrita no art. 344 do Código Penal, e o segundo recorrente pela suposta 

prática do crime previsto no art. 344, na forma do art. 29, ambos do Código 

Penal.

Buscando o trancamento da ação penal, tendo em vista a ausência dos 

requisitos de procedibilidade, a defesa impetrou habeas corpus no eg. Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, os Desembargadores 

integrantes da Primeira Câmara de Direito Criminal denegaram a ordem.

Recebeu o acórdão esta ementa (e-STJ fl . 82):

Habeas Corpus. Primeiro paciente que responde pelo crime do art. 344 do 

Código Penal e o segundo pelo crime do art. 344 c/c art. 29, duas vezes, na 

forma do art. 69, todos do Código Penal. Pedido de trancamento da ação penal 

- somente admissível o trancamento da ação penal se comprovados, de plano e 
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sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da 

punibilidade ou a completa ausência de indício de autoria ou da materialidade. 

Exordial acusatória que contém os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal. Autoria e materialidade. Juízo de probabilidade e não de certeza. 

Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

No Superior Tribunal de Justiça, esclarece a defesa que a peça acusatória 

destaca dois episódios envolvendo os recorrentes.

No tocante ao primeiro acontecimento descrito na incoativa, pondera 

que “teria derivado de, em 1º de dezembro no ano passado, como patrono 

do segundo recorrente e de outro acusado [...], haver abordado no corredor 

do fórum a advogada do Delegado Adriano Leal Baptista, lá acusado, e dito 

para ela desistir daqueles depoimentos, pois, do contrário, eles ‘iriam ferrar o 

Adriano’ e iriam repetir tal num procedimento administrativo correlato em 

curso na CGU sobre o mesmo fato” (e-STJ fl s. 102/103). Entretanto, sublinha 

que a referida advogada Darci, quando ouvida durante o inquérito policial, 

“emprestou dimensão bem menor ao ocorrido” (e-STJ fl . 103). Assere, desse 

modo, que o comportamento do primeiro recorrente, “ainda que abordasse a 

questionada probabilidade de terceiro ‘ferrar’ outrem, não confi guraria nenhuma 

conduta criminalmente típica, o que retira a justa causa da ação penal iniciada, 

cumprindo a esse douto colegiado proclamar esse induvidoso abuso de poder” 

(e-STJ fl. 105). Relativamente ao recorrente Carlos Alberto, pontua que o 

representante do Ministério Público criou o concurso de crimes com base 

em “argumentos abstratos e desprovidos de qualquer suporte” (e-STJ fl . 106). 

Afi rma que o órgão acusatório não explicitou como se deu o ajuste entre os 

acusados, o incentivo à prática delitiva ou eventual apoio ao comportamento do 

primeiro réu.

Reverbera, no tocante ao segundo fato narrado na denúncia, “derivar a 

acusação restante de procedimento investigatório instaurado pelo Corregedor 

Geral da Polícia Civil para apurar conduta exclusivamente atribuída ao inspetor 

Edmundo de Simone e, na denúncia, ressurgindo o segundo recorrente também 

como coparticipe, sem qualquer suporte prévio abonando para tal conclusão”. 

Elucida que, nos termos da portaria de instauração do inquérito policial, o 

Delegado Luiz Augusto, que a subscreveu, lá se intitulou testemunha ocular do 

relato do fato que envolveria suposta ameaça de Edmundo contra a supracitada 

advogada Darci. Pondera que o nome do segundo recorrente não foi sequer 

referido. Além disso, destaca que no curso do inquérito, Darci, prestando 

minucioso depoimento, jamais faz referência ao segundo recorrente. Ressalta que 
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o próprio Delegado Adriano Leal, réu na ação que gerou o entrevero, quando 

compareceu para depor nesse inquérito, não envolveu o segundo recorrente no 

episódio.

Diante de todas essas considerações, busca o provimento do presente 

recurso, determinando-se o trancamento da ação penal.

Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento 

do inconformismo (e-STJ fl s. 123/126).

As últimas informações, extraídas do endereço eletrônico do Tribunal de 

Justiça, esclareceram que os autos se encontram aguardando a devolução de 

carta precatória expedida para a comarca de São João de Meriti, para oitiva do 

Delegado Roberto de Souza Cardoso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): Como se vê do 

relatório, busca a defesa, em resumo, o trancamento da ação penal originária, 

ao argumento de que a peça acusatória é genérica e não descreve todas as 

circunstâncias necessárias ao exercício da ampla defesa.

Lembremo-nos que a extinção da ação penal na via eleita consiste em 

medida excepcional, justifi cando-se somente quando se revelar, de plano, a 

atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de 

autoria. Nesse contexto, a jurisprudência desta Casa não aceita, ordinariamente, 

discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do 

tipo ou na carência de indícios sufi cientes de autoria do delito, porquanto tais 

esclarecimentos demandam, na maior parte das vezes, apreciação detalhada dos 

elementos de convicção constantes do processo, providência manifestamente 

inconciliável com o rito deste recurso constitucional.

Feitas essas considerações, passo à apreciação do pedido inicial.

Foram estes os fatos narrados na peça acusatória:

No dia 01 de dezembro de 2012, período da tarde, nas dependências do fórum 

de Vila Inhomirim, situado na Avenida Santos Dumont, s/n, Piabetá, nesta comarca, 

o 1º denunciado (Stanley), agindo com vontade livre e consciente, em unidade 

de ações e desígnios com os 2º e 3º denunciados, respectivamente, Edmundo e 

Carlos Alberto, usou de grave ameaça contra a advogada Darci Burlandí Cardoso, 
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consistente em dizer que ‘ferraria’ seu cliente Adriano Leal Baptista, com o fi m de 

favorecer os interesses dos 2º e 3° denunciados, respectivamente, Edmundo e 

Carlos Alberto, no procedimento administrativo policial n. 131/2011 (COINPOL), 

o qual originou o processo 0008372-82.2012.8.19.0075, que tramita neste Juízo.

Os 2º e 3º denunciados, respectivamente, Edmundo e Carlos Alberto, de 

maneira livre e consciente, concorreram efi cazmente para a prática do delito, 

na medida em que o ajustaram previamente com o 1º denunciado (Stanley) 

incentivando e apoiando sua conduta e

O 1º denunciado (Stanley), que funcionava como patrono dos 2º e 3º 

denunciados, respetivamente, Edmundo e Carlos Alberto, os quais, j à época, 

eram testemunhas no processo 0010334-77.2011.8.19.0075, que tramita neste 

Juízo, abordou a advogada Darci, que patrocinava a defesa dó réu Adriano Leal 

Baptista no referido processo. Em tom ameaçador disse-lhe: “Você vai ter que 

desistir do depoimento de Edmundo e Çarios Alberto, pois, caso contrário, meus 

clientes vão ‘ferrar7 o Adriano”. Falou-lhe, ainda, que “a melhor defesa seria atacar 

Adriano, especialmente no Procedimento administrativo relacionado ao mesmo 

fato que tramita na CGU”.

A fi nalidade do 1º denunciado (Stanley) ao praticar tal conduta era favorecer 

os interesses dos 2º e 3º denunciados, respectivamente, Edmundo e Carlos 

Alberto, quais sejam, eximi-los da obrigação de depor e, consequentemente, do 

compromisso de dizer a verdade.

No dia 15 de fevereiro de 2012, período da tarde, nas dependências do 

fórum de Vila Inhomirim, situado na Avenida Santos Dumont, s/n, Piabetá, nesta 

comarca, o 2º denunciado (Edmundo), agindo com Vontade livre e consciente, 

em unidade de ações e desígnios com o 3º denunciado (Carlos Alberto), usou de 

grave ameaça contra o advogado José Estevam Macedo Lima, consistente em 

dizer que ‘colocaria na bunda’ e ferraria seu cliente Gustavo Azeredo Azevedo 

Lima, com o fi m de favorecer interesse próprio e interesse do 3º denunciado 

(Carlos Alberto) no procedimento administrativo policial n. 131/2011 (COINPOL), 

o qual originou o processo 0008372-82.2012.8.19.0075, que tramita neste Juízo.

O 3º denunciado (Carlos Alberto), de maneira livre e consciente, concorreu 

efi cazmente para a prática do delito, na medida em que o ajustou previamente 

com o 2º denunciado (Edmundo), apoiou-o, incentivou-o e esteve com ele 

durante a realização de sua conduta.

O 2º denunciado (Edmundo), que, a essa época, tal qual o denunciado 

(Carlos Alberto), fi gurava como testemunha no processo judicial n. 0010334-

77.2011.8j.19.0075, que tramita neste Juízo, abordou o advogado José Estevam, o 

qual patrocinava a defesa de Gustavo, no referido processo. Em tom ameaçador e 

agressivo, disse-lhe que deveria orientar seu cliente a admitir saber que “Cigano” 

(também réu no aludido processo) não era policial civil e, ainda, negar que ele, 2º 

denunciado (Edmundo) e o 3º denunciado (Carlos Alberto), tivessem dado ordens 

para “Cigano” empreender diligências até o depósito de gás. Caso contrário, ele, 
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2º denunciados (Edmundo), e o 3º denunciado (Carlos Alberto) iriam ‘botar na 

bunda e ferrar seu cliente’.

Após isso, e antes do ingresso na sala de audiências, o 2º denunciado 

(Edmundo), novamente, interpelou o advogado José Estevam, e, apontando o 

dedo em seu rosto de maneira ameaçadora, ordenou-lhe que ‘desse um jeito’ 

de fazer seu cliente depor segundo as orientações dadas por ele, 2º denunciado 

(Edmundo).

A finalidade do 2º denunciado (Edmundo) ao praticar tal conduta era 

favorecer interesse próprio e interesse do 3º denunciado (Carlos Alberto), os 

quais consistiam em benefi ciarem-se do depoimento prestado pelo réu Gustavo, 

furtando-se à eventual responsabilização penal por suas condutas, supostamente 

praticadas, apuradas no procedimento-administrativo policial n. 131/3011 

(COINPOL), o qual originou o processo 0008372-82Í2012.8.19.0075, que tramita 

neste Juízo.

Assim agindo, está:

a. O 1º denunciado (Stanley) incurso nas sanções do artigo 344 do Código 

Penal;

b. O 2º denunciado (Edmundo) incurso nas sanções do artigo 344 e nas sanções 

do artigo 344 c/c artigo 29, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

c. O 3º denunciado (Carlos Alberto) incurso nas sanções do artigo 344 c/c 

artigo 29, duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penai;

Relativamente ao primeiro fato narrado na incoativa, elucida a defesa 

que a advogada Darci, quando ouvida durante o inquérito policial, “emprestou 

dimensão bem menor ao ocorrido, restringindo-o apenas às seguintes expressões 

que disse ter ouvido do 1º recorrente na ocasião: ‘meus clientes não vão depor 

por que (síc) já vão prestar depoimento na corregedoria, você vai ter que desistir 

do depoimento deles em juízo, pois caso contrário meus clientes vão ferrar o 

Adriano’” (e-STJ fl . 103). Reverbera, outrossim, que os vocábulos empregados 

na conversa com a advogada Darci não caracterizam o uso de grave ameaça, 

tal como exigido no dispositivo legal imputado ao réu, “pois estariam expondo 

tout court a possibilidade da concretização de versão em depoimento futuro 

cujo objeto seria o registro de uma impressão de terceiro” (e-STJ fl . 104). Nesse 

palmilhar, entende equivocada a interpretação do alerta feito pelo recorrente 

como grave ameaça.

A esse respeito, relatou o Ministério Público, vimos, que no dia 1º de 

dezembro de 2012, o recorrente Stanley Raposo, em unidade de desígnios com 

os demais denunciados, empregou grave ameaça contra a advogada Darci, 
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consistente em dizer que “ferraria” com seu cliente Adriano Leal, com o 

objetivo de favorecer os demais denunciados, em procedimento administrativo 

policial. Destacou que os denunciados Edmundo e Carlos Alberto, patrocinados 

pelo recorrente Stanley Raposo, eram testemunhas no Processo n. 0010334-

77.2011.8.19.0075. Nesse contexto, Stanley Raposo abordou a causídica Darci 

e, em tom ameaçador disse-lhe: “Você vai ter que desistir do depoimento 

de Edmundo e Carlos Alberto, pois, caso contrário, meus clientes vão ferrar 

o Adriano”. Falou-lhe, ainda, que “a melhor defesa seria atacar Adriano, 

especialmente no Procedimento Administrativo relacionado ao mesmo fato 

que tramita na CGU” (e-STJ fl . 16). Obtemperou, outrossim, que a intenção 

do recorrente Stanley Raposo era favorecer os demais acusados, eximindo-os da 

obrigação de depor e, consequentemente, do compromisso de dizer a verdade.

Como bem esclarece a doutrina, o dispositivo em comento pune “aquele 

que usar (empregar) violência (coação física em sentido amplo) ou grave ameaça 

(séria intimidação, jus ou injusta, revestida de possibilidade intimidatória) 

contra autoridade (delegado, juiz, promotor), parte (vítima, réu ou corréu) ou 

qualquer pessoa que funcione ou é chamada a intervir (escrivão, perito, tradutor, 

intérprete, testemunha, jurado) em processo judicial (cível ou penal), policial 

(inquérito) ou administrativo (inquérito civil, sindicância, etc.), ou juízo arbitral, 

com o fi m de satisfazer interesse próprio ou alheio” (CUNHA. Rogério Sanches. 

Manual de Direito Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 2015, p. 846). Cumpre 

assinalar, a propósito, que a ameaça mencionada no texto legal deve ser “intensa, 

de modo a causar potencial afl ição à vítima. Como consequência, necessita 

cercar-se de credibilidade, verossimilhança e efi ciência” (NUCCI. Guilherme 

de Souza. Código Penal comentado. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 

1.511).

Diante desse cenário, inviável o acatamento da tese defensiva.

Isso porque os fatos e as conclusões apontados na inicial delineiam, 

sufi cientemente, o modo de atuação do recorrente Stanley Raposo, anunciando 

o titular da ação penal pública, com inteligibilidade, todos os elementos do 

tipo penal, notadamente a grave ameaça empregada e o intuito do recorrente 

de favorecer interesse próprio ou alheio, permitindo o contraditório e a ampla 

defesa. Demais disso, impende observar que, nesse momento inicial, não se 

exige a descrição minuciosa da ameaça empregada ou seu verdadeiro grau 

intimidatório sobre o comportamento da vítima, bastando a narrativa da 

promessa feita pelo acusado de causar mal futuro, verossímil e considerável 
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aos interesses da ofendida, tal como se verifi cou na situação em desfi le. Sendo 

assim, evidente tratar-se de questão secundária, prescindível ao desembaraçado 

exercício do direito de defesa.

Cumpre relembrar, no particular, não ser possível, na via eleita “o exame 

da prova de processo em tela, o que é cabível através dos meios de defesa de 

que dispõe o réu no curso da ação. Todavia, aliando-se o inciso VI do art. 648 

com o inciso I, que considera ilegal a coação sem justa causa, a jurisprudência e 

a doutrina têm trancado a ação penal quando não houver base para a acusação, 

fazendo, assim, análise das provas. O exame, contudo, não é o mesmo que 

seria feito pelo juiz ao proferir sentença condenatória ou absolutória. Trata-

se de um exame de que deve resultar, inequivocadamente, a ausência, em tese, de 

possibilidade da acusação, de forma que a absoluta inviabilidade de processo signifi que 

constrangimento indevido” (FILHO. Vicente Greco. Manual de Processo Penal. 

Editora Saraiva: São Paulo, p. 394, grifei).

No mesmo caminhar:

Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Artigo 344 do 

Código Penal. Coação no curso do processo. Inépcia da denúncia. Inocorrência. 

Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Desclassificação do delito. 

Revolvimento fático-probatório. Não cabimento. Recurso ordinário desprovido.

I - A denúncia deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, 

ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo 

indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Não se 

revela admissível a imputação penal destituída de base empírica idônea, o que 

implica a ausência de justa causa a autorizar a instauração da persecutio criminis 

in iudicio.

II - Contudo, na hipótese não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia, 

porquanto a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do 

CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do 

direito de defesa.

III - O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus constitui medida 

excepcional, que somente deve ser adotada quando houver comprovação, de plano, 

da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade 

ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito 

(precedentes).

IV - In casu, a recorrente foi denunciada por supostamente ter coagido 

testemunha no curso do processo (art. 344 do CP). Do exame dos autos, porém, não 

se vislumbra a comprovação, inequívoca e imediata, de qualquer hipótese ensejadora 

do trancamento da ação penal.
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V - A pretendida desclassifi cação do delito de coação no curso do processo para 

o crime de ameaça ou injúria, no presente caso, demandaria, necessariamente, o 

amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de 

habeas corpus (precedentes).

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 60.690/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

25.10.2016, DJe 16.11.2016, grifei.)

Processo Penal. Habeas corpus. Coação no curso do processo. Inépcia 

da denúncia. Trancamento da ação penal. Medida excepcional. Presença 

dos requisitos do art. 41 do CPP. Aprofundada incursão probatória. Via eleita 

inadequada. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

[...]

II. Na hipótese, os pacientes foram denunciados como incursos nas penas do art. 

344, do Código Penal, não se vislumbrando inépcia na exordial acusatória, uma vez 

que existem indícios de participação no suposto delito pelos depoimentos prestados 

pela vítima, pelos policiais e pelo corréu.

III. A análise detida da tese de ausência de prova da prática do crime é 

questão cujo deslinde demanda profunda imersão na matéria fático-probatória, 

incompatível com a via eleita.

IV. Ordem denegada.

(HC 234.331/RJ, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 

07.08.2012, DJe 14.08.2012, grifei.)

Em relação ao segundo recorrente Carlos Alberto, sobreleva a defesa que 

o representante do Ministério Público não logrou explicar como ocorreu a 

concorrência efi ciente para a eventual prática do delito, nos moldes do art. 29 

do Código Penal. Pondera que não houve descrição de ajuste prévio entre os 

acusados, como teria se dado o incentivo ou o apoio do segundo recorrente para 

a conduta do primeiro denunciado. Destaca que as acusações formuladas em 

desfavor de Carlos Alberto são fruto de “perseguição ministerial” (e-STJ fl . 107), 

sendo, também por esse motivo, imperioso o imediato trancamento da ação.

Sobre o ponto, esclareceu o órgão acusatório que o recorrente Carlos 

Alberto, de maneira livre e consciente, concorreu de modo efetivo para a 

prática do delito, porquanto previamente ajustado com o primeiro denunciado. 

Ponderou, outrossim, que o intento do primeiro recorrente ao praticar a conduta 

era favorecer Carlos Alberto, seu cliente, eximindo-o da obrigação de depor.
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Nesse tear, inviável o imediato acatamento da tese defensiva, notadamente 

porque essa não é a fase juridicamente apropriada para exigir-se do órgão de 

acusação a minuciosa individualização da conduta de cada envolvido.

Explico.

Nos crimes perpetrados mediante concurso de pessoas, defronta-se o 

órgão acusatório, no momento de oferecer a denúncia, com uma pluralidade 

de acusados envolvidos na prática delituosa. Nessa situação, a narrativa 

minudente de cada uma das condutas atribuídas aos vários agentes é tarefa 

bastante difi cultosa, muitas vezes impraticável. Diante de tal peculiaridade, a 

jurisprudência desta Casa vem admitindo, excepcionalmente, em relação aos 

coautores e partícipes, possa o titular da ação penal descrever os fatos de forma 

geral, sem apontar, separadamente, a conduta atribuível a cada um dos acusados, 

tendo em vista a incapacidade de se mensurar, com precisão, em detalhes, o 

modo de participação de cada um dos réus na empreitada criminosa. Portanto, 

será válida a peça acusatória quando, a despeito de não delinear as condutas 

individuais dos corréus, anunciar o liame entre a atuação do denunciado e a 

prática delituosa, demonstrando a plausibilidade da imputação e garantindo o 

pleno exercício do direito de defesa.

Na situação em desfi le, delineou o órgão acusatório, como base nos dados 

até então conhecidos, que o primeiro recorrente, patrocinando os interesses de 

Carlos Alberto, com seu comportamento, buscou eximi-lo do dever de depor 

e, consequentemente, do compromisso de dizer a verdade. Esclareceu, que o 

primeiro recorrente, em unidade de desígnios com Carlos Alberto, usou de grave 

ameaça contra a causídica Darci, com o objetivo de favorecer os interesses do 

segundo recorrente, seu cliente, em procedimento administrativo policial.

Na minha compreensão, tais elementos anunciam a participação de Carlos 

Alberto no delito, porquanto benefi ciário da atuação do causídico, não havendo, 

nessa contextura, como contornar os precisos termos do art. 29 do Código Penal 

que, ao delinear o denominado concurso de pessoas, explicita a responsabilidade 

penal de quem, de qualquer modo, concorre para a infração.

Noutro falar, foram atendidos os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código 

de Processo Penal. Os fatos e circunstâncias necessários ao exercício do direito 

de defesa foram descritos na peça acusatória, sendo descabido o nível de 

detalhamento requerido pela defesa. Tal delimitação pode e deve efetivamente 

ocorrer durante a instrução do processo penal, momento adequado à análise 

aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.
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Sendo assim, no particular, igualmente não encontro justifi cativa para o 

encerramento prematuro da persecução penal.

Adequadas à espécie, nesse tear, as ponderações de Fernando da Costa 

Tourinho Filho, apoiadas no magistério de Eduardo Espínola Filho:

Embora a denúncia deva fazer uma perfeita descrição da conduta do imputado, 

em se tratando de delito de autoria coletiva, mormente se nos autos do inquérito 

não está especificado o modo de participação de cada um, a jurisprudência 

tem entendido possa o Ministério Público fazer uma narração genérica do fato, 

sem especifi car a conduta dos partícipes, usando, no corpo da peça acusatória, a 

expressão ‘atuando de comum acordo e identidade de propósitos. (Processo Penal, 

Ed. Saraiva, 2003, p. 345, grifei.)

No mesmo diapasão, a jurisprudência desta Corte:

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Penal. Ausência de ilegalidade 

manifesta. Art. 58 da Lei das Contravenções Penais. Arts. 288 e 33 do CP. Inépcia 

da denúncia. Inexistência. Justa causa. Demonstração.

[...]

2. A denúncia não é inepta, pois nela há a descrição de condutas que, em tese, 

enquadram-se nos tipos do art. 58 da Lei das Contravenções Penais e nos arts. 288, 

parágrafo único, e 333, parágrafo único, ambos do Código Penal, todos cometidos 

em concurso de pessoas, sendo mencionado que o paciente tinha domínio e ciência 

dos fatos criminosos, o que é sufi ciente para justifi car a sua inclusão no polo passivo 

da ação penal.

3. A peça acusatória demonstrou a existência de elementos probatórios 

mínimos a autorizar a defl agração da ação penal, consistentes na transcrição 

de trechos de conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial, que 

demonstrariam o envolvimento do paciente nas práticas ilícitas descritas na 

denúncia, não procedendo a alegação de falta de justa causa.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 242.129/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

24.04.2014, DJe 06.05.2014, grifei.)

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso especial cabível. 

Impossibilidade. Respeito ao sistema recursal previsto na Carta Magna. Não 

conhecimento. [...] Homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do 

Código Penal). Inépcia da denúncia. Delito praticado em concurso de agentes. 

Descrição idônea dos fatos. Ampla defesa garantida. Constrangimento ilegal não 

evidenciado.
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1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos 

requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal, a qual descreve 

a conduta típica cuja autoria é atribuída aos pacientes devidamente qualifi cados 

e permite o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se 

observará o devido processo legal.

2. Nos delitos praticados em concurso de agentes a jurisprudência desta Corte não 

exige a descrição minuciosa da colaboração de cada um para o evento delituoso, 

bastando que seja narrado o fato principal de forma que se possibilite o exercício do 

direito de defesa, como ocorre na hipótese. Precedentes.

[...]

2. Habeas corpus não conhecido.

(HC 260.318/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

18.03.2014, DJe 26.03.2014, grifei.)

Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualifi cado. 

Concurso de agentes. Inépcia da denúncia. Descrição individualizada da conduta. 

Desnecessidade. Excesso de prazo para a formação da culpa. Feito complexo 

e pluralidade de réus. Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem 

pública e da instrução criminal. Gravidade do crime, periculosidade do agente e 

temor das testemunhas. Recurso desprovido.

1. No caso de crime praticado mediante concurso de agentes, afigura-

se dispensável que a denúncia descreva de forma minuciosa e individualizada a 

conduta de cada Acusado, bastando, para tanto, que a exordial narre o fato principal 

e as qualifi cadoras de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa.

2. Outrossim, exigir a especifi cação dos atos de cada Acusado no presente 

caso, de espancamento de 1 (uma) vítima por 8 (oito) pessoas, inviabilizaria 

a persecução criminal. A confusão entre as ações leva à impossibilidade de a 

Acusação determinar exatamente o que cada Réu fez, mormente na fase da 

Denúncia.

[...]

5. Recurso desprovido.

(RHC 24.183/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17.03.2009, 

DJe 13.04.2009, grifei.)

O Supremo Tribunal Federal possui idêntica orientação:

Habeas-corpus. Crime continuado de corrupção ativa em concurso de pessoas 

(arts. 333 e 29 e 71 do CP). Inépcia da denuncia. Crime multitudinario ou de 

autoria conjunta ou coletiva. Documentos que devem acompanhar a denuncia. 

Ilegitimidade de parte. Princípios da legalidade, obrigatoriedade, indivisibilidade 

e indisponibilidade da ação penal. Justa causa.
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[...]

2. Nos crimes de autoria coletiva, a denuncia pode narrar genericamente a 

participação de cada agente, cuja conduta especifi ca e apurada no curso do processo. 

Precedentes.

[...]

4. O Código Penal, ao tratar do concurso de pessoas, preve as fi guras de autor, 

co-autor e participe, podendo, assim, ser parte legitima na ação “quem, de qualquer 

modo, concorre para o crime” (art. 29 do CP), ainda que não pratique o nucleo do tipo.

[...]

7. “Habeas-corpus” conhecido, mas indeferido.

(HC n. 71.899/RJ, Relato Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 

04.04.1995, DJ 02.06.1995, grifei.)

Reverbera a defesa, relativamente ao segundo fato apresentado na 

incoativa, derivar a imputação “de procedimento investigatório instaurado 

pelo Corregedor Geral da Polícia Civil para apurar conduta exclusivamente 

atribuída ao inspetor Edmundo de Simone” (e-STJ fl . 107). Esclarece que os 

envolvidos nos acontecimentos em nenhum momento mencionaram o nome 

do segundo recorrente – Carlos Alberto. Pondera, a propósito, que o Delegado 

de Polícia que “instaurou e presidiu o inquérito em mira, concluiu ao fi nal 

pelo seu arquivamento no relatório fi nal apresentado, sustentando em longas 

e equilibradas considerações [...] que, em resumo, as condutas noticiadas, 

inobstante pudessem traduzir um grau significativo de potencialidade 

constrangedora, constituíram o exercício do direito constitucional de se defender 

em juízo” (e-STJ fl s. 108/109).

No pormenor, elucidou o Ministério Público que, no dia 15 de fevereiro 

de 2012, nas dependências do fórum de Vila Inhomirim, Edmundo de Simone, 

em unidade de ações e desígnios com o segundo recorrente – Carlos Alberto – usou 

de grave ameaça contra o causídico José Estevam Macedo Lima, “consistente 

em dizer que ‘colocaria na bunda’ e ferraria seu cliente Gustavo Azeredo Lima, 

com o fi m de favorecer interesse próprio e interesse do denunciado – Carlos 

Alberto, no procedimento administrativo policial” (e-STJ fl . 16). Segundo o 

Ministério Público, a fi nalidade dos acusados consistia “em benefi ciarem-se do 

depoimento prestado pelo réu Gustavo, furtando-se à eventual responsabilização 

penal por suas condutas, supostamente praticadas, apuradas no procedimento 

administrativo policial” (e-STJ fl . 17).

Entendo mais uma vez sufi ciente a descrição ministerial.



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 781-847, outubro/dezembro 2017 809

Contém a peça acusatória todas as circunstâncias necessárias à compreensão 

dos fatos, descrevendo o Ministério Público o comportamento dos acusados, 

o liame entre o segundo recorrente e o fato tido por delituoso, bem como a 

intenção dos denunciados de evitar eventual responsabilização pelas condutas 

apuradas em processo administrativo policial, havendo indícios concretos do 

acordo de vontades para o mesmo fi m. Narrou o denunciante o contexto no qual 

inseridos o segundo recorrente e as pessoas ligadas a ele, elucidando os vínculos 

entre os envolvidos e apresentando indícios sufi cientes da prática das condutas 

delituosas. Foram, portanto, respeitadas as exigências do art. 41 do Código de 

Processo Penal, não se podendo atribuir à exordial, também no pormenor, a 

pecha de inepta.

Em conclusão, relembro que a denúncia há de ser simples e objetiva, 

“atribuindo a alguém a responsabilidade por um fato, tão-somente. A denúncia 

deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, com 

a adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, de modo a propiciar 

a ele o pleno exercício do direito de defesa. Toda denúncia é uma proposta da 

demonstração prática de um fato típico e antijurídico imputado a determinada 

pessoa, sujeita a efetiva comprovação e a contradita, e, como assentado na 

jurisprudência, apenas deve ser repelida quanto não houver indícios da existência 

do crime ou, de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do 

acusado ou, ainda, quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação. 

Assim, descritos, na denúncia, comportamentos típicos, ou seja, sendo factíveis 

e obviados os indícios de autoria e materialidade delitivas, não se pode trancar a 

ação penal” (AP n. 396/RO, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27.4.2011).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 85.689-DF (2017/0140768-9)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Recorrente: Carlos Alberto Viana Galvao

Advogados: Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto - DF013802

Th iago Machado de Carvalho - DF026973

Recorrido: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
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EMENTA

Processual Penal. Homicídio culposo. Atribuição de negligência 

ao recorrente. Não ocorrência. Trancamento da ação penal. Prova pré-

constituída sufi ciente para demonstrar falta de justa causa.

1 - O crime culposo é um tipo aberto que necessita para a sua 

aferição de uma persecução minudente apta a demonstrar, pelo veio 

da negligência, no caso concreto, omissão relevante e que tenha 

contribuído para o evento morte.

2 - Constatação, pela prova pré-constituída, de que o recorrente 

não se houve com negligência e, por isso mesmo, a ele não pode ser 

debitada a responsabilidade pela morte da vítima por eletroplessão.

3 - Figura o recorrente na denúncia, em realidade, apenas pelo 

fato de ser representante da empresa promotora do evento esportivo, 

o que não é aceitável.

4 - Recurso provido para trancar a ação penal por falta de justa 

causa.

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 e Nefi  

Cordeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e 

Antonio Saldanha Palheiro.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nefi  Cordeiro.

Dr. Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto, pela parte recorrente: 

Carlos Alberto Viana Galvao

Brasília (DF), 05 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 18.9.2017
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Ttrata-se de recurso 

ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Carlos Alberto 

Viana Galvao contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios, assim resumido (HC n. 20170020039124):

Habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Prova pré-

constituída. Necessidade de instrução probatória. Justa causa caracterizada. 

Denúncia recebida. Materialidade e autoria demonstrada. Ordem denegada.

1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente se 

faz possível em casos excepcionais, desde que sejam, de plano e inequivocamente, 

demonstradas com provas pré-constituidas a atipicidade da conduta, a incidência 

de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de 

prova da materialidade do delito.

2. Imputa-se ao paciente na peça acusatória a seguinte conduta delitiva: “... 

mesmo cientes da instalação elétrica defeituosa, sabendo que as pessoas estavam 

recebendo choques elétricos na estrutura metálica do estande em que estava 

estabelecida a Konan Bikes, imprudente e negligentemente, inobservando o 

dever de cuidado necessário, abstiveram-se de tomar as medidas necessárias e 

efi cientes para evitar o evento danoso, dando causa, assim, à morte da vítima. 

( ) Apurou-se que a estrutura metálica do estande já apresentava problemas 

parte metálica, pelo menos, nos dois dias que antecederam à morte da vítima, 

fato que era do conhecimento dos imputados. Apurou-se que os imputados ( ) 

tinham conhecimento de que as instalações elétricas estavam com defeito, que 

a estrutura metálica do estande estava dando choques elétricos, pelo menos, 

desde o dia anterior à morte da vítima, mas, inobservando o necessário dever 

de cuidado, negligenciaram as providências exigíveis para sanar o problema e/

ou permitir o acesso as pessoas ao local, o que contribuiu para o resultado fatal. 

Restou evidenciado que a área do estando onde o choque elétrico ocorreu era 

destinado à hidratação e recuperação dos atletas participantes do evento, sendo 

previsível a presença de água no local e, portanto, a possibilidade de incidentes 

dessa natureza em virtude da falha de isolamento verifi cada, o que, ressalta-se, já 

vinha ocorrendo.”

3. A materialidade está amparada nas cópias do laudo da cópia de exame 

de corpo de delito cadavérico e do laudo de perícia criminal da localidade que 

evidenciam o óbito da vítima em razão de evidentes falhas nas instalações 

elétricas realizadas nos estandes presentes na área “Expo” do evento Iron Man 

70.3, ocorrido em agosto de 2014, no Pontão do Lago Sul. Por vez, a indicação 

de autoria se depreende dos depoimentos prestados à autoridade policial e, de 

modo especial, do próprio interrogatório do paciente, que admite ter tomado 

conhecimento da ocorrência de choques elétricos o estande da “Kona Bikes”. 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

812

Assim, verifi ca-se a existência de lastro fático mínimo para a persecução penal em 

juízo, de modo que não há que se falar em falta de justa causa.

4. Defi nir se, efetivamente, o que narrado em denúncia deve ou não ser tido 

como comprovado exige dilação probatória e análise minuciosa da provas, o que 

não pode ocorrer nesta estreita via.

5. “Habeas corpus não é a via adequada para exame de questões relativas à 

falta de justa causa para a ação penal, culpabilidade, atipicidade da conduta ou 

tese de negativa de autoria, já que exigem incursões aprofundadas no campo 

fático-probatório.” (STJ - HC 338.091/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta 

Turma, julgado em 07.02.2017, DJe 15.02.2017).

6. Ordem denegada.

Afirma o recorrente que foi denunciado como sócio presidente da 

Latin Sports, empresa responsável pela promoção do evento Iron Man 70.3, 

ocorrido em agosto de 2014, no Pontão do Lago Sul. Impugna, contudo, a 

responsabilidade penal objetiva.

Defende a ausência de justa causa para a ação penal com relação a ele, 

“tendo em vista que não possui qualquer vinculação com o acidente que 

culminou no falecimento da vítima”. Entende que eventual responsabilidade 

somente pode recair “sobre quem tenha alguma relação com as falhas que 

culminaram no acidente em questão, o que não é o caso do recorrente”.

Insurge-se contra os argumentos adotados no acórdão rechaçado, pois 

a prova pré-constituída não indica qualquer conduta culposa por parte do 

recorrente, que adotou todas as cautelas para evitar acidentes no evento 

promovido pela empresa que representava.

Assevera que o recorrente, por não dispor de conhecimento técnico acerca 

de montagem de estruturas e realização de instalações elétricas, contratou uma 

empresa especializada, consolidada no mercado há mais de 10 anos, com larga 

experiência em grandes eventos, que passou a ser a responsável pela execução 

dos serviços.

Ressalta que, ao contrário do afirmado pela autoridade coatora, “o 

recorrente sequer se encontrava no local do acidente fatal, não dispunha de 

informações que as estruturas montadas pela Neo Evento estariam apresentando 

defeitos no dia dos fatos”. Argumenta que recebeu uma notícia, no dia anterior, 

que uma estrutura metálica teria apresentado problemas, dando choques, 

mas acompanhada da informação de que o problema havia sido devidamente 

solucionado pelos técnicos.
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Destaca que “se o proprietário da Neo Eventos, responsável pela montagem 

das instalações elétricas, afirmou não haver recebido de seus funcionários 

informações de irregularidades ou problemas nas instalações realizadas — razão 

pela qual não comunicou qualquer irregularidade à Latin Sports —, não se pode 

falar que o Recorrente, apenas por ser sócio da Latin, teria agido com culpa no 

acidente ocorrido, em especial porque sequer estava no local quando dos fatos e 

suas atribuições eram de promoção do evento”.

Requer, liminarmente, o sobrestamento da ação penal. No mérito, pugna 

pelo trancamento da ação penal quanto ao recorrente, por falta de justa causa. 

Pleiteia, também, a intimação da Defesa para promover sustentação oral.

Indeferida a liminar (fl s. 366/368) e prestadas informações (fl s. 374/431), 

opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls. 

433/441).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): Eis o que 

consta da denúncia (fl s. 44/48):

No dia 06 de abril de 2014, por volta das 13h, no Pontão do Lago Sul, situado 

na SHIS Ql 09, Lago Sul, Brasília/DF, durante a realização do evento esportivo 

denominado Iron Man 70.3, Thiago Pereira sofreu choque elétrico ao encostar 

na estrutura metálica de um dos estandes do evento, que estava energizada 

em virtude de falha no isolamento, vindo a óbito, ainda no mesmo dia, em 

decorrência da eletroplessão, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 

190/192 e 225/226.

Os imputados, culposamente, deram causa à morte da vítima.

Apurou-se que a empresa Latin Sports Produções e Eventos S/A, responsável 

pelo evento Iron Man 70.3, cujo sócio presidente, à época dos fatos, era o 

imputado Carlos Alberto, contratou a pessoa jurídica Neo Eventos Produções e 

Promoções Ltda, administrada pelo imputado Nelson Fernando de Miranda Esteves, 

para locação, montagem e desmontagem de estruturas, inclusive instalações 

elétricas, para o aludido evento (fl s. 43/45 e 48/53V).

O serviço de instalação elétrica no local do evento foi realizado pelos 

imputados Lucas dos Santos Ferraz e Jailson Bispo da Trindade, funcionários da Neo 

Eventos, após emissão de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT (fl s. 54) pela 

profi ssional responsável, arquiteta, a imputada Fernanda Alves de Souza (fl . 54).
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Os imputados Lucas dos Santos Ferraz (fl s. 156/160) e Jailson Bispo da Trindade 

(fl s. 161/163), funcionários da Neo Eventos, sem a devida capacitação técnica, 

agindo com imperícia e negligência, sem observarem o necessário dever de 

cuidado e as regras técnicas pertinentes, realizaram a instalação defeituosa da 

parte elétrica do estande e posteriores reparos, dando causa à descarga elétrica 

letal na vitima.

A imputada Fernanda Alves de Souza foi contratada pelo imputado Nelson 

Fernando, para ser a responsável técnica pela execução de instalações elétricas 

prediais de baixa tensão no local do evento, mas, imprudente e negligentemente, 

sem observar o dever de cuidado necessário, emitiu Registro de Responsabilidade 

Técnica - RRT (fl . 54) das referidas Instalações, entretanto, não acompanhou a 

execução dos serviços e sequer compareceu ao local dando causa, igualmente, à 

morte da vítima por eletroplessão.

A própria imputada, em fl s. 164/165, informou que, embora tenha emitido o 

RRT (fl . 541), não acompanhou a instalação dos estandes nem da rede elétrica, 

não acompanhou a fi scalização dos órgãos públicos, nem teve conhecimento de 

alguma irregularidade ou necessidade de correção. Certamente, a imputada não 

teve conhecimento dos defeitos na instalação elétrica porque, negligentemente, 

apesar de ser a responsável técnica, não acompanhou a realização dos serviços.

Os imputados Carlos Alberto Viana Galvão, representante da empresa 

Latin Sports, responsável pelo evento, e Nelson Fernando de Miranda Esteves, 

representante da empresa Neo Eventos, responsável pelas instalações elétricas e 

iluminação do local, mesmo cientes da instalação elétrica defeituosa, sabendo 

que as pessoas estavam recebendo choques elétricos na estrutura metálica do 

estande em que estava estabelecida a Konan Bikes, imprudente e negligentemente, 

inobservando o dever de cuidado necessário, abstiveram-se de tomar as medidas 

necessárias e efi cientes para evitar o evento danoso, dando causa, assim, à morte da 

vítima.

O imputado Nelson Fernando de Miranda Esteves, igualmente, foi imprudente 

ao confi ar a execução dos serviços de instalação elétrica aos dois funcionários 

sem habilitação técnica.

O Laudo Cadavérico (fl s. 190/192; 225/226) demonstrou que a morte de Thiago se 

deu por eletroplessão provocada por meio físico, corroborando a prova testemunhal 

coligida aos autos, restando afastada qualquer possibilidade de cardiopatia anterior 

ou problema decorrente do esforço inerente à atividade física por ele realizada. A 

fi cha de atendimento pré-hospitalar relata histórico de choque elétrico.

O Laudo de Exame de Local (fls. 195/206) demonstrou que as instalações do 

estande onde ocorreu o fato não observaram as normas e boas técnicas de instalações 

elétricas, apontou falhas na isolação, ausência de sistema de aterramento da 

estrutura metálica do estande, cabeamento instalado em desacordo com o padrão, 

concluindo que princípios básicos de proteção contra choques elétricos não foram 

obedecidos. A perícia apontou que princípios estabelecidos na Norma Técnica ABNT 
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NBR 5410, destinados à proteção contra choques elétricos, não foram observados 

nas instalações examinadas, permitindo que a pessoa que entrasse em contato com 

a estrutura metálica, pudesse sofrer choque elétrico, como, de fato, ocorreu com a 

vítima fatal e outras pessoas que tiveram melhor sorte.

Apurou-se que a estrutura metálica do estande já apresentava problemas na parte 

elétrica, pelo menos, nos dois dias que antecederam a morte de Thiago, fato que era 

do conhecimento dos imputados.

Apurou-se que os imputados Carlos Alberto Viana Galvão e Nelson Fernando 

de Miranda Esteves tinham conhecimento de que as instalações elétricas estavam 

com defeito, que a estrutura metálica do estande estava dando choques elétricos, 

pelo menos, desde o dia anterior à morte de Thiago, mas, inobservando o 

necessário dever de cuidado, negligenciaram as providências exigíveis para sanar 

o problema e/ou não permitir o acesso das pessoas ao local, o que contribuiu para 

o resultado fatal.

Restou evidenciado que a área do estande onde o choque elétrico ocorreu era 

destinado à hidratação e recuperação dos atletas participantes do evento, sendo 

previsível a presença de água no local e, portanto, a possibilidade de incidentes 

dessa natureza em virtude da falha de isolamento verifi cada, o que, ressalte-se, já 

vinha ocorrendo.

Desta forma, todos os imputados estão incursos nas penas do artigo 121, 

parágrafo 3º, do Código Penal. Por essa razão, o Ministério Público requer a 

instauração do processo crime, a citação/intimação/requisição deles para defesa 

que tiverem, interrogatório e demais atos processuais, até fi nal decisão.

Consoante se depreende, está sendo o recorrente acusado de homicídio 

culposo, porque, segundo a increpação, na qualidade de representante da empresa 

Latin Sports, responsável pelo evento, mesmo tendo conhecimento de instalação 

elétrica defeituosa e que pessoas tinham recebido choques na estrutura metálica 

do estande em que estava estabelecida a Konan Bikes, teria, de modo imprudente 

e negligente, faltado com o dever de cuidado, deixando de tomar medidas 

efi cientes para evitar o acontecimento fatal.

Note-se, desde logo, a impropriedade em se atribuir, in casu, imprudência 

(ação atabalhoada), conforme estampado na peça acusatória, dado que a 

increpação é de que não teria o recorrente tomado providências para sanar os 

problemas elétricos, ou seja, foi negligente (omisso).

A defesa, por sua vez, sustenta que quando o recorrente teve conhecimento 

de alguma falha elétrica, fi cou sabendo também que já estava ela resolvida e que, 

no dia seguinte, o do evento fatídico, nada teria sido reportado.

Nesse contexto, tenho que, merece o pleito recursal acolhimento.
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É que a denúncia não narra qualquer ato ou omissão do ora recorrente que 

possa ter dado causa à morte da vítima e nem poderia, porquanto é o que se 

pode dessumir da prova pré-constituída nos presentes autos.

Contratou o recorrente uma empresa com vasta experiência no ramo 

de montagem de feiras e eventos, a Neo Eventos, cujo representante, Nelson 

Fernando de Miranda Esteves é co-denunciado. O serviço fora realizado por 

dois eletricistas (denunciados) levados pela Neo Eventos e ainda foi o projeto 

de instalações assinado por uma arquiteta, responsável técnica (também 

denunciada).

Nesse contexto, não há como debitar ao recorrente, representante da 

empresa Latin Sports, promotora do evento, qualquer responsabilidade pela 

morte decorrente de culpa, ainda mais porque os depoimentos constantes dos 

autos (denunciados e testemunhas) mostram que, quando soube que havia 

pessoas levando choque elétrico em um dos estandes instalados, determinou, 

imediatamente, que o problema fosse resolvido, instando um empregado a fazê-

lo.

É o que consta do depoimento de Carlos Eduardo Euzébio, empregado da 

Latin Sports S/A, empresa do recorrente (fl s. 82/83):

Que no dia 04.04.2014 chegou ao conhecimento do depoente que na estrutura 

do stand da Kona Bikes estaria dando choques; Que de imediato o depoente 

entrou em contato com a Neo Eventos, repassando a informação para a pessoa 

de Márcia; Que no mesmo dia 04.04.2014 o eletricista que estava no local do 

evento foi até o Stand; Que o depoente indicou ao eletricista o lugar de onde 

possivelmente estaria vindo as descargas elétricas; Que o eletricista fi cou no 

local fazendo ajustes e efetuando testes na estrutura do Stand da Kona Bikes; 

Que passado algum tempo o eletricista chamou o depoente e lhe mostrou que 

estava tudo bem, usando inclusive a seguinte expressão “tá resolvido”, mostrando 

ao depoente por meio de um aparelho de testes com um pequeno visor digital a 

indicação 0.00; Que no dia 05.04.2014, Camila colega de trabalho do depoente teria 

lhe relatado que ao encostar na estrutura do Stand da Kona Bikes ela teria recebido 

uma pequena descarga; Que novamente de imediato o depoente comunicou a 

Neo Eventos por meio da funcionária Márcia de que a estrutura da Kona Bikes 

continuava a dar choques; Que o mesmo eletricista compareceu no stand e passou 

a realizar testes; Que em seguida aquele eletricista cujo nome o depoente não se 

recorda, mostrava que a estrutura não estava mais dando choques e para isso com o 

mesmo aparelho de testes mostrou ao depoente que ali no Stand não havia nenhum 

tipo de descarga elétrica na estrutura metálica; Que no dia 06.04.2014 dia em 

ocorreu a prova do Iroman 70.3, tudo transcorreu normalmente; Que o depoente 

se recorda de que no dia 06.04.2014 precisou fazer uso de uma bomba para 
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encher pneu de bicicletas e que estaria no Stand da Kona Bikes, o qual o depoente 

teve acesso e lembra que precisou encostar na estrutura metálica, isso uma hora 

antes do acidente que vitimou o atleta Thiago Pereira e para o depoente estava 

tudo ok, pois não sofreu qualquer tipo de choque na estrutura; Que sempre 

que o depoente foi acionado como Latin Sports, tomou todas as providências 

necessárias para resolver o problema seguindo as diretrizes da empresa Latin 

Sports.

O recorrente, por sua vez, declarou (fl s. 84/86).

Que é um dos setes sócios da empresa Latin Sports S/A; Que exerce a função 

de sócio-presidente da referida empresa e o sócio Matheus Zanello Viana a função 

de diretor da fi lial Brasília; (...) Que para a montagem das estruturas do evento 

no Pontão do Lago Sul foram contratadas várias empresas; Que a Neo Eventos 

Produçõe e Promoções Ltda foi contratada especifi camente para, sob a tenda do 

Pontão do Lago Sul, montar os stands da área expo, local de exposição e serviços 

aos atletas, dentre eles a Konan Bikes; Que a Neo montou todas as estruturas dos 

stands, bem como a parte elétrica e a iluminação destes, como se encontrava 

contratado; Que acredita que o local do evento, após montado pela Neo, foi 

vistoriado pelas autoridades, que expediram o respectivo alvará, documento 

sem o qual a Administração do Pontão não liberaria o evento; Que o declarante 

esclarece que chegou em Brasília/DF no dia 04.04.2014; Que no dia 05.04.2014 chegou 

ao seu conhecimento que dois empregados da Konan Bikes haviam reportado que a 

estrutura do stand da Konan Bikes estaa dando choques elétricos; Que a Latin Sport 

S/A, através de seu empregado Carlos Eduardo Eusébio, naquela mesma data, 

qual seja, 05.04.2014, fez contato com o representante a empresa Neo Eventos, que 

enviou o plantonista/eletricista Lucas dos Santos Ferraz para verifi car a situação; 

Que Lucas compareceu ao stand da Konan Bikes e depois retornou a informação 

para a Latin Sports S/A e a Konan Bikes dizendo que o problema elétrico havia sido 

sanado; Que no dia 06.04.2014 o evento Iron Man ocorreu como previsto, não tendo 

a Latin Sport S/A recebido nenhuma outra informação de problemas elétricos no 

stand da KONAN BIKES ou qualquer outro stand;

O eletricista Lucas dos Santos Ferraz, contratado pela Neo Eventos e 

responsável pela execução dos serviços de instalações elétricas, confi rmou os 

fatos, dizendo o seguinte (fl s. 88/92):

Que somente retornou ao Pontão do Lago Sul no dia 05.04.2014, haja vista que 

estava escalado de plantão, não tendo Jailson comparecido; Que naquela data foi 

procurado por uma pessoa da organização do evento, o qual relatou ao declarante 

que havia levado um choque elétrico na estrutura do stand da Kona Bikes; Que o 

declarante retornou ao referido stand, revisou todas as emendas e efetuou novas 

medições, as quais apontaram resultados negativos para choques; Que, ante este 
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resultado, não chegou a conjecturar hipóteses para as causas dos choques narrados; 

Que, posteriormente, não procurou ninguém da organização para dizer que os novos 

testes haviam sinalizado para a inexistência de qualquer irregularidade na rede 

elétrica; Que contudo, se lembra de ter conversado com alguém, que pode ser 

da Kona Bikes ou não, o qual relatou também o fato da estrutura do stand estar 

dando choques elétricos; Que não se lembra de ter dito a este interlocutor que o 

problema poderia ser o fato da montagem das tomadas terem sido realizadas no 

chão e que em decorrência das chuvas estavam ocorrendo os choques elétricos; 

Que não se lembra de ter dito ao seu interlocutor que a solução para o problema 

dos choques seria a desmontagem de toda a rede e a sua remontagem, o que não 

foi feito; Que esclarece que momento algum chegou a cogitar desta hipótese de 

fatos, pois simplesmente não sabia o motivo dos choques comunicados; Que no dia 

05.04.2014, permaneceu até as 18h00 no Pontão do Lago Sul, não havendo outras 

reclamações; (...)

Como se vê, a versão do recorrente confi rma-se no contexto delineado, 

nos sentido de que, ao saber do problema, tomou a única atitude que lhe cabia 

como empresário e responsável pela pessoa jurídica que promovera o evento, 

determinou que fosse resolvido. Não era de se esperar que, sem conhecimentos 

técnicos de eletricidade, fosse, pessoalmente, vistoriar as instalações. A 

resposta que obteve do subordinado foi no sentido de que a questão havia 

sido devidamente solucionada, situação que, como visto nos depoimentos, 

permanecera para si até o momento em que soube do triste acontecimento. Não 

há, portanto, in casu, omissão relevante pelo recorrente, em ordem a, de alguma 

forma, contribuir para o evento morte.

Encontra-se o recorrente na denúncia, única e exclusivamente, por ser o 

representante da empresa promotora do evento, o que pode até ser motivo para 

eventual reparação civil, mas não para colocá-lo na posição de réu em processo 

penal no qual se apura ocorrência de homicídio culposo.

Como cediço, todo crime culposo é considerado um tipo penal aberto, 

pois depende de um trabalho persecutório minudente, a fi m de se justifi car a 

responsabilidade pela violação do dever objetivo necessário nas circunstâncias 

concretas. Aqui, não se encontra conduta omissiva negligente atribuível ao 

recorrente.

Não por acaso, a lição de Rogério Greco é percuciente:

No homicídio, a título de ilustração, não há como saber se a conduta do 

agente se amolda à previsão existente no art. 121, § 3º, do Código Penal, que 

diz, simplesmente: “Se o homicídio é culposo”. Com esta descrição não se pode 
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afi rmar, pelo simples confronto da conduta com o modelo legal, que o agente 

cometeu a infração penal. É preciso que o tipo seja complementado, fazendo com 

que a ele se amolde à conduta levada a efeito pelo agente. (Curso de direito penal, 

10ª edição, Rio de Janeiro, Impetus, 2008, página 206)

Como já afirmado anteriormente, tem-se que o recorrente agiu com 

cuidado objetivo que se esperava, contratando empresa do ramo de montagens de 

eventos com larga experiência no mercado que se encarregou de toda a execução 

dos serviços. A contratada, por sua vez, utilizou-se do trabalho de eletricistas 

e de uma arquiteta. Além disso, não se omitiu o recorrente quando soube do 

problema, um dia antes da vítima sofrer o choque elétrico, determinando que 

fosse sanado, o que, de fato, teria ocorrido, situação que, ao seu talante, fi cara 

resolvida até o momento em que ocorreu a trágica morte.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para trancar a ação penal por 

falta de justa causa.

É como voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 51.511-SP 

(2016/0181370-1)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Relator para o acórdão: Ministro Sebastião Reis Júnior

Recorrente: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Recorrido: Estado de São Paulo

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

Interes.: Ministério Público do Estado de São Paulo

Interes.: Fabrício Alves dos Santos

EMENTA

Processual Penal. Recurso em mandado de segurança. Art. 265 

do CPP. Abandono de júri pelo Defensor Público. Permanência no 

feito. Não caracterização de abandono do processo.
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1. Não constitui a hipótese do art. 265 do Código de Processo 

Penal o abandono de ato processual pelo defensor do réu se este 

permaneceu na causa, tendo, inclusive, atuado nos atos subsequentes.

2. Precedente: RMS n. 32.742, Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJe 9.3.2011.

3. Recurso em mandado de segurança provido para desconstituir 

a decisão de primeiro grau que aplicou ao recorrente a multa prevista 

no art. 265 do Código de Processo Penal e determinou a sua inscrição 

na dívida ativa.

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 em mandado de segurança nos termos do 

voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, que lavrará o acórdão. Vencidos a 

Sra. Ministra Relatora e o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Votaram com o 

Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior os Srs. Ministros Nefi  Cordeiro e Antonio 

Saldanha Palheiro.

Sustentou oralmente o Dr. Rafael Ramia Muneratti pelo recorrente, 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Brasília (DF), 22 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 31.8.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura: Trata-se de recurso 

ordinário em mandado de segurança interposto pela Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Paulista, 

que denegou a segurança por concluir que a multa foi devidamente aplicada ao 

defensor público nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal.

Alega a recorrente que a atitude do defensor não confi gura abandono 

de causa, mas, sim, abandono de plenário, que “consiste em uma resistência 
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calculada e estratégica a ato processual (sessão de julgamento) considerado 

atentatório aos direitos do réu, sendo lícito (e até dever) que o Defensor 

continue atuando nos demais atos” (fl . 294).

Sustenta que houve motivo imperioso para o abandono de plenário, 

consubstanciado no indeferimento do pedido de juntada aos autos de outro 

processo criminal, no qual se imputa à vítima da ação penal em exame o 

cometimento de estupro de vulnerável, relevante para a construção da defesa 

do réu, bem como no indeferimento de pergunta à testemunha a respeito de 

fatos relacionados ao feito cuja juntada foi indeferida. Afi rma, pois, que “o 

abandono de plenário restou expressa, formal e absolutamente justifi cado, tendo 

as respectivas razões sido consignadas na ata da sessão de julgamento” (fl . 299).

Argumenta, por fim, que o art. 265 do Código de Processo Penal é 

inconstitucional.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 307/309) e admitido o recurso, 

manifestou-se o Ministério Público Federal pelo seu não provimento.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura (Relatora): Senhor 

Presidente, antes de proferir meu voto gostaria de registrar que, ontem, recebi 

em meu gabinete o Defensor Público, Dr. Rafael Muneratti, que me trouxe 

memoriais externando sua preocupação com possível precedente. Argumentou, 

em síntese, que não houve abandono defi nitivo do processo, pois o mesmo 

defensor continuou patrocinando os interesses do acusado na causa; que o 

defensor não atua de forma pessoal nem em nome próprio, mas, sim, em nome 

da Instituição, daí porque não seria possível o abandono do processo a cargo 

da Defensoria Pública; e que eventual falta funcional do defensor deveria ser 

analisada pela respectiva Corregedoria-Geral.

Com todo o respeito ao esforço do combativo Defensor, tais questões não 

constam dos autos, como, aliás, admitiu o patrono do recurso. Assim, não serão 

apreciadas, sob pena de supressão de instância. Com efeito, a impetração não 

trouxe a controvérsia à luz da impossibilidade de se fi xar a multa descrita no art. 

265 do Código de Processo Penal por se tratar de defensor público, mas, sim, 

buscou discutir a não caracterização do ato como abandono da causa.
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No caso, inicialmente, o mandado de segurança impetrado perante 

o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não foi conhecido por falta 

de legitimidade ativa. Concluiu a Corte Estadual que o Defensor Público, 

objetivando desconstituir a decisão que lhe impôs multa por abandono da causa, 

prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, deveria estar representado por 

advogado e, não, pela Defensoria Pública.

Interposto recurso ordinário, esta Sexta Turma deu-lhe provimento para 

anular o acórdão recorrido determinando-se o conhecimento do writ. Eis a 

ementa do julgado (RMS n. 48.824/SP):

Recurso em mandado de segurança. Impetração em defesa de prerrogativa 

de órgão de execução. Art. 4º, inciso IX, Lei Complementar n. 80/94. Legitimidade 

ativa da Defensoria Pública. Recurso provido.

1. Constitui função institucional da Defensoria Pública impetrar mandado de 

segurança em defesa das funções institucionais e prerrogativas de seus órgãos de 

execução, que são os Defensores Públicos do Estado.

2. No caso, a ação foi ajuizada no intuito de defender a atuação do Defensor 

Público no processo penal, atividade desenvolvida em nome da Instituição, daí 

porque se tem a legitimidade da Defensoria Pública para o manejo do mandamus.

3. Recurso provido para, reconhecendo a legitimidade ativa da Defensoria 

Pública para a impetração do mandado de segurança, anular o acórdão proferido 

pelo Tribunal de origem a fi m de que se conheça do writ.

Examinado o mérito da impetração, entendeu o Tribunal de Justiça local 

por denegar a ordem, uma vez que bem aplicada a multa ao defensor público 

nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal.

Para melhor compreensão, impõe-se a leitura dos seguintes trechos da ata 

da sessão de julgamento do Tribunal do Júri ocorrida em 22.04.2014, na qual o 

magistrado impôs a sanção ao defensor público (fl s. 101/111):

INCIDENTE 1

(...)

Pelo Dr. Defensor foi dito: MM. Juíza a Defensoria Pública requer por avaliar 

imprescindível para o deslinde do caso os autos 541/2010 que tem curso na Vara 

Criminal de Santo Amaro da Capital. No dia de hoje presentante do Ministério 

Público trouxe ao plenário aludidos autos, trata-se de processo criminal cuja 

denúncia versa sobre estupro de vulnerável, artigo 217 do CP. Nessa denúncia 

a vítima dos autos 0000345-29.2008.8.26.0052 é réu. Ressalta-se que a criança 

vítima de estupro é sua sobrinha Kamilly, fi lha de Roseli, irmã do acusado e da 
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vítima do processo anteriormente mencionado. Com fundamento no princípio 

constitucional do princípio da defesa, bem como da íntima convicção dos jurados, 

requer a juntada. Salienta-se que mora alguma vai trazer ao plenário vez que já 

se encontra em posse do Ministério Público. Por último, não se pode ignorar a 

relevância do documento, posto que as razões dos fatos que aconteceram no dia 

10.11.2007, guardam íntima relação com os motivos que justifi caram as agressões 

do réu Fabrício. Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito: MM. Juíza o pleito defensivo 

deve ser indeferido de plano, haja vista que os fatos do processo referente à 

vítima se deram no ano de 2010. De outro lado, o caso aqui tratado remete a 

uma tentativa de homicídio ocorrida no ano de 2007. Ora, pelo simples critério 

cronológico percebe-se que aquele processo nada tem a ver com a presente 

demanda, de forma que o requerimento defensivo não trará qualquer fato novo 

relacionado a este caso. Assim, para não haver qualquer protelamento do feito, o 

qual, inclusive, já teve um plenário adiado, requeiro o indeferimento do pedido.

Pela MM. Juíza foi decidido: Pretende a Defesa a juntada aos autos de 

documento que está de posse do Ministério Público. Aduz que as cópias cuidam 

de fatos imprescindíveis ao deslinde deste julgamento. O Ministério Público 

manifestou-se contrariamente. O pedido não prospera. Deveras, as partes devem 

atender ao comando legal constante do artigo 479 do Código de Processo Penal, 

de modo que documentos não constantes dos autos não devem sequer ser 

mencionados. Logo, o pedido da Defesa não atende ao prazo estabelecido para 

a juntada de documentos, o que de per si justifi caria a discordância do Ministério 

Público. Some-se a isso, questão peculiar, qual seja, a Defesa não está de posse 

dos documentos que pretende juntar, quem os detém é o Ministério Público. 

Finalmente, num mero repassar de olhos nas cópias do Ministério Público, 

percebo que tratam de fato posterior ao destes autos. Este processo cuida de 

pretensa tentativa de homicídio, ocorrida em 2007, ao passo que o pretenso 

crime sexual, deu-se em 2010. Portanto, diante da discrepância entre as datas 

dos fatos, não prospera o pedido da Defesa, visto ser impossível vincular fato 

posterior a anterior, mormente quando não há notícia de audiência realizada, 

muito menos de sentença prolatada em desfavor de Aparecido. Ante o exposto, 

indefi ro o pedido e retomo o depoimento da testemunha Roseli.

INCIDENTE 2

Retomado o depoimento da testemunha Roseli da Silva Oliveira, 

a partir do seguinte trecho: “O terreno tem várias casas, eu morava com 

os meus fi lhos, Aparecido morava sozinho...”, o depoimento tornou a ser 

interrompido, após o indeferimento de pergunta impertinente da Defesa. Os 

trabalhos foram interrompidos, os jurados foram retirados do plenário, e a 

MM. Juíza determinou a lavratura deste incidente.

Pela Defesa foi dito: “retomados os trabalhos após o indeferimento do Juízo, a 

Defensoria Pública prosseguiu na sua inquirição, indagando à aludida testemunha 
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a respeito dos fatos versados no processo 66148/2010 (controle 541/2010). A 

primeira pergunta à testemunha, essa respondeu que sabia da existência do 

processo e que na época dos fatos sua fi lha Kamilly tinha 05 anos de idade. Em 

seguida, foi perguntado à testemunha quem havia noticiado o crime à delegacia: 

“eu mesma”, quando foi interrompida pelo Ministério Público, asseverando que 

o processo nada tinha a ver com os fatos de hoje. Com efeito, o órgão acusatório 

interpelou ao Juízo, requerendo que sustasse a pergunta da Defensoria Pública. 

Concomitantemente a interpelação feita pelo Ministério Público a testemunha 

disse a esse órgão defensório “que não via problema algum em responder”, 

dizendo ao Ministério Público, eu posso responder Doutor. Ocorre que o Juízo 

desconsiderando as palavras ditas pela testemunha, já não bastasse o pedido da 

prova documental, indeferiu também a prova oral testemunhal. Ressalta-se que o 

processo em curso em Santo Amaro guarda completa e íntima relação com os fatos 

hoje tratados. Não se pode olvidar que num julgamento realizado pelos jurados, 

não só a personalidade do réu deve ser considerada. Também o é a personalidade 

da vítima, pouco importando se o fato sexual em questão é cronologicamente 

antes ou depois dos fatos do processo em epígrafe. Nessa esteira, é cristalino 

que um dos princípios norteadores do plenário é a íntima convicção dos jurados, 

não se podendo furtar aos julgadores as informações da personalidade da 

vítima. Ademais, o princípio constitucional da plenitude de defesa, artigo 5º, 

XXXVIII, é uma garantia de direito individual do indivíduo, por tanto cláusula 

petria. A Defensoria Pública embora discordando do primeiro indeferimento de 

juntada de prova documental, seguiu os trabalhos normalmente. Entretanto, em 

homenagem ao princípio da plenitude de defesa não pode ser complacente com 

o novo indeferimento, quando a própria testemunha demonstrando total boa 

vontade em contribuir com a prova. Destaque-se que é comezinho neste Tribunal 

o réu responder acerca de outros fatos que não dizem respeito ao processo em 

julgamento. Este Defensor com parca experiência de 04 anos em plenário nunca 

viu o Juízo indeferir ou não deixar o réu responder a respeito de outros fatos de 

sua folha de antecedentes. Dessa forma, à luz, diante do novo cerceamento a 

Defesa Técnica retira-se do plenário.

(...)

Pela MM. Juíza foi decidido: Quanto ao incidente de n. 2, registrado em 

ata, esclareço inicialmente que o depoimento da testemunha Roseli da Silva 

Oliveira foi suspenso, num primeiro momento, para que o requerimento do 

Defensor fosse devidamente registrado em ata, o que fez acima no incidente 

nº 1. Após o registro, decidida a questão, o Conselho de Sentença tornou ao 

plenário, assim como a referida testemunha. Ocasião em que este Juízo permitiu 

à Defesa que prosseguisse a inquirição interrompida, o que se deu com 

indagação relacionada aos moradores do terreno, conforme constou do início 

do incidente. O depoimento, todavia, foi mais uma vez interrompido, consoante 

registro constante no próprio termo, que está em apartado. Esclarecidos os 

registros dos incidentes, passo ao exame dos pedidos. Insurgia-se a Defesa contra 
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o indeferimento de pergunta relacionada a fatos estranhos a estes autos e, 

sobretudo, referentes aos documentos cuja juntada fora indeferida. O modo de 

proceder da Defesa está intimamente relacionado com sua insatisfação, ante o 

indeferimento registrado no incidente anterior. Ora, age sem fundamento legal 

a Defesa no modo de proceder. Ao decidir o primeiro incidente, este Juízo deixou 

claro que os fatos tratados no processo em curso em Santo Amaro são posteriores 

aos destes autos. Assim, indagações atinentes a tal denúncia devem ser 

apresentadas naqueles autos e não nestes, cuja vítima é o Sr. Aparecido. Todavia, 

insistiu a Defesa em indagar a testemunha Sra. Roseli da Silva Oliveira acerca 

dos fatos que permeavam a acusação de estupro, insurgindo-se o Ministério 

Público, o que ensejou o indeferimento da pergunta da Defesa. A pertinência das 

indagações faz parte do juízo de valor a ser exercido pelo Juiz togado, a quem 

compete presidir os trabalhos durante a sessão de julgamento. No mais, duas 

circunstância merecem destaque: (a) a disposição manifestada pela testemunha 

para responder as questões impertinentes não tem liame com a admissibilidade 

ou não da pergunta; e (b) a Sra. Roseli fi gura no feito que cuida da tentativa de 

homicídio como testemunha, ao passo que no feito que trata do estupro ela será 

ouvida apenas como informante, porquanto irmã do Sr. Aparecido, vítima aqui 

e réu naqueles autos (o vínculo de parentesco com o reú permite a colheita de 

depoimento sem o compromisso a que alude o art. 203, CPP). Diga-se, ainda, 

que diversamente do que pretende fazer crer a Defesa, perguntas do Ministério 

Público dirigidas à testemunha Roseli também foram indeferidas e somente não 

constaram expressamente do depoimento em apartado, em face de ausência de 

pedido de registro. Eram perguntas de cunho pessoal e nas quais o Dr. Promotor 

de Justiça pretendia obter a opinião da testemunha. Testemunha depõe sobre 

fatos, o que levou ao indeferimento, contra o qual não se insurgiu a acusação. 

Quanto às assertivas da Defesa, de que é habitual ao Réu responder sobre outros 

delitos que constem em sua folha de antecedentes, tenho que as figuras do 

reú e da vítima não se confundem. A vida pregressa do réu por sua vez pode 

ser objeto de valoração para a quantifi cação da pena, ao passo que a vida da 

vítima não. No mais, no caso, se as informações associadas à vida da vítima eram 

tão importantes, deveria a Defesa ter diligenciado de modo antecipado para 

obter as cópias do processo em que fi gurava como réu, não o fazendo, não lhe 

é facultado usar de subterfúgios para que o julgamento seja redesignado. Aliás, 

quanto à redesignação, verifi co que em data anterior este Juízo acatou pedido de 

adiamento da Defesa e o fez para assegurar um julgamento justo, visto que o Réu 

nunca havia sido ouvido em Juízo e apresentou ao Defensor Público que atuava na 

data o nome de pessoa cuja oitiva julgava ser importante. Assim, este Juízo não só 

redesignou o julgamento como também deferiu pedido de oitiva de testemunha, 

como do juízo. Diante do ocorrido, especialmente, do abandono imotivado 

da causa, durante o julgamento, reputo pertinente aplicar ao Defensor 

atuante - Dr. Lúcio Mota do Nascimento - a multa prevista no artigo 265 do 

Código de Processo Penal, que arbitro em 10 salários mínimos. A Defesa 

dispunha de meios legais e jurídicos para que a decisão deste Juízo fosse 
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revista, não lhe sendo facultada a possibilidade de simplesmente deixar 

o Plenário. Não há razão para, diante da situação, diferenciar a postura de 

Defensor Público de postura idêntica que por ventura fosse adotada por 

advogado constituído ou dativo. Deveras, recursos públicos foram gastos 

para assegurar o julgamento, como por exemplo, para a convocação dos 25 

jurados, para o lanche dos sete membros do Conselho de Sentença, para 

as intimações das testemunhas, para a condução coercitiva da vítima, além 

do custo derivado do trabalho dos diversos profi ssionais envolvidos (v.g., 

escreventes, promotor de justiça, juiz etc) e outras despesas que permeiam 

um julgamento popular. Diante de tantos esforços, do custo econômico que 

o julgamento representa e do abandono imotivado do Defensor, a aplicação 

da multa mostra-se necessária também como forma de evitar reiterações, 

não só como meio de punir a ação. Sobre a aplicação da multa prevista no art. 

265 CPP, em casos de abandono de Plenários, o Eg. Tribunal de Justiça de São 

Paulo assim decidiu: (...) Ante o exposto, redesigno o julgamento para o dia 17 

de setembro de 2014, às 13 horas, no Plenário “9”, expeça-se novo mandado de 

condução coercitiva para a vítima, bem como mandados de intimações paras as 

testemunhas e para o réu, caso necessário. Ofi cie-se, com cópia da ata, na forma 

requerida pelo Ministério Público, para a Corregedoria da Defensoria Pública 

do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil. Ofi cie-se, ainda, aos 

mesmos órgãos para que forneçam o n. de inscrição do patrono multado junto 

ao CPF/MF, com a informação, determino a expedição do ofício competente para 

a inscrição da multa, no importe de 10 salários mínimos em dívida ativa. (sem 

negrito no original)

Como se vê, a aplicação da multa por abandono da causa prevista no art. 

265 do Código de Processo Penal restou devidamente fundamentada, tendo o 

magistrado demonstrado a impertinência do pleito da Defesa consubstanciado 

na oitiva de testemunha a respeito de fatos ocorridos posteriormente aos fatos 

em apuração e objeto de outro processo.

Desse modo, não há falar em “motivo imperioso para o abandono de 

plenário”, notadamente se se levar em conta a existência de meios legais e 

judiciais para questionar a correção ou não da conduta do juízo.

De ressaltar que este Sodalício já repudiou a postura de abandonar o 

plenário como tática de defesa. Veja-se:

Processual Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de 

segurança. Imposição de multa do art. 265, do CPP. Ausência de abandono 

processual. Improcedência. Abandono do plenário do Tribunal do Júri. Gesto 

incompatível com o Estado Democrático de Direito. Registro do inconformismo 

em ata. Inconstitucionalidade do mencionado dispositivo de lei. Inocorrência. 

Agravo regimental desprovido.
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I - Ex vi do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, serão fundamentadas 

todas as decisões judiciais, justamente para que delas se possa recorrer, cabendo 

à defesa no Júri, diante de uma decisão com a qual não se conforma, registrar a 

irresignação em ata, a fi m de que o órgão ad quem possa, no momento oportuno, 

manifestar-se sobre o tema.

II - A postura de abandonar o plenário do Júri é incompatível com o Estado 

Democrático de Direito, configurando tal proceder flagrante desrespeito ao 

múnus público conferido ao advogado, bem como tentativa indevida de 

subversão da ordem nos procedimentos judiciais, impondo-se, in casu, a aplicação 

da multa prevista no art. 265, do Código de Processo Penal.

III - Esta Corte já teve a oportunidade de afirmar que não se vislumbra 

nenhum traço de inconstitucionalidade no art. 265, do Código de Processo Penal. 

(Precedentes).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 48.926/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 

02.02.2016)

Nesse contexto, não merece acolhimento a alegação da recorrente de que 

a conduta do defensor público não se amolda à fi gura do abandono da causa, 

tratando-se tão somente de abandono de plenário. Com efeito, ressaltou o 

magistrado que agiu o defensor público com desrespeito a todos os envolvidos 

na causa.

Saliente-se, por derradeiro, que é fi rme o entendimento jurisprudencial 

desta Corte no sentido de que o art. 265 do Código de Processo Penal encontra-

se plenamente vigente em nosso ordenamento jurídico.

Sobre o tema, confi ram-se os precedentes desta Corte:

Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em mandado de segurança. 

Inércia do defensor constituído por mais de um ano para apresentação das 

alegações fi nais. Aplicação da multa por abandono do processo. Art. 265 do CPP. 

Possibilidade. Precedentes.

1. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo 

Penal, por abandono do processo, sobretudo quando o defensor constituído, 

mesmo devidamente intimado por duas vezes para a apresentação das alegações 

fi nais deixa transcorrer o prazo de mais de 1 ano, só vindo a fazê-lo quando 

intimado pessoalmente para efetuar o pagamento da multa aplicada pelo Juízo.

2. O entendimento desta Corte é no sentido da constitucionalidade do art. 265 

do Código de Processo Penal, cuja aplicação não acarreta ofensa ao contraditório 

e à ampla defesa, mas representa, isto sim, estrita observância do regramento 
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legal (RMS 34.652/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

3.3.2016, DJe 9.3.2016).

3. Recurso ordinário em mandado de segurança improvido.

(RMS 50.347/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 

28.04.2016)

Processual Penal. Recurso ordinário em mandado de segurança. 

Multa cominada a advogado por abandono do processo. Art. 265 do CPP. 

Constitucionalidade. Renúncia ao mandato. Notificação do cliente. Prazo 

decendial. Art. 45 do CPC, c/c art. 3º do CPP. Cumprimento. Ausência de justa 

causa para a aplicação da penalidade. Recurso provido.

1. Esta Corte Superior firmou entendimento pela constitucionalidade do 

art. 265 do Código de Processo Penal, cuja aplicação não acarreta ofensa ao 

contraditório e à ampla defesa, mas representa, isto sim, estrita observância do 

regramento legal.

2. O advogado que renuncia ao mandato deverá, durante os 10 (dez) dias 

posteriores à notificação do constituinte, praticar os atos para os quais foi 

nomeado (art. 45 do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do CPP).

3. Os recorrentes comunicaram sua renúncia ao constituinte no dia 22.9.2008, 

sendo que a audiência à qual não compareceram estava designada para o dia 

7.10.2008. Por conseguinte, foi cumprido, com folga, o prazo de 10 (dez) dias 

legalmente estabelecido, o que afasta a justa causa para a aplicação da multa por 

abandono da causa.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se dá provimento para 

conceder a ordem, a fi m de revogar a aplicação da multa prevista no art. 265 do 

CPP e afastar a inscrição dos recorrentes na dívida ativa, decorrente de aludida 

penalidade.

(RMS 33.229/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 

15.04.2016)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de 

segurança.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Pedirei vênia para divergir da 

Eminente Relatora e o faço, deixo já bem claro, não com fundamento nos 

argumentos trazidos pelo advogado da Tribuna e os quais não integram o 
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recurso em apreço. Faço-o por entender que não se encontra presente a hipótese 

do art. 265 do Código de Processo Penal.

Tal dispositivo autoriza a imposição de multa ao advogado quando 

caracterizado abandono do processo. Não vi isso no caso concreto. Os fatos que 

instruem os autos dão notícia de que o advogado abandonou a sessão do júri e 

não abandonou o processo, a causa, deixando o seu cliente indefeso. Tanto é que 

houve um segundo júri, em que ele atuou e, inclusive, logrou êxito.

Deixo claro que não estou aqui endossando o comportamento do defensor, 

incentivando que ele ou outros advogados façam a mesma coisa em outras 

oportunidades. Pelo contrário. Entendo que tal comportamento há de ser 

analisado pelo órgão competente – no caso concreto, pela Corregedoria da 

Defensoria Pública de São Paulo – e, em outros, se por advogado privado, pela 

OAB respectiva.

Apenas me limito a concluir que não se encontra presente a hipótese 

prevista no art. 265 do Código de Processo Penal. A multa pode e deve ser 

aplicada naquelas situações em que fi que demonstrado que, sem comunicação 

prévia ao juiz do feito, o advogado (defensor) abandonou, sem justo motivo, o 

processo, a causa, deixando o cliente indefeso. A isso não se equipara o abandono 

de um ato processual, como no caso concreto.

Aliás, nesse sentido já decidiu a Quinta Turma em acórdão relatado pelo 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (RMS n. 32.742):

Processual Penal. Mandado de segurança. Sanção ao advogado que abandona 

a causa sem prévia comunicação ao juízo (não comparecimento a audiência). Art. 

265 do CPP. Desrespeito ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV da CF/1988). 

Recurso provido.

1. Não é lícito ao Advogado abandonar sem justo motivo previamente 

comunicado ao Juízo, o patrocínio da causa, no momento da realização de ato 

processual ao qual, devidamente intimado, deve comparecer, por confi gurar, 

prima facie, menoscabo às atividades do Poder Judiciário, nas quais desempenha 

função essencial e insubstituível (art. 133 da Carta Magna).

2. Não se deve confundir a ausência a determinado ato processual com o 

abandono do processo, tal como previsto no art. 265 do CPP (redação da Lei n. 

11.719/2008), tanto que cumpre ao Juiz, em tal hipótese, se for o caso, nomear 

defensor substituto, como dispõe o art. 265, § 2º do CPP (redação da Lei n. 

11.719/2008), mas sem afastar a atuação do causídico em atos processuais futuros.

3. A aplicação de qualquer sanção, ainda que de cunho administrativo, mas 

com refl exo patrimonial, se sujeita aos rígidos padrões de procedimento que 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

830

integram o due process of law (justo processo jurídico), que não admite a noção 

de responsabilidade objetiva por ato infracional disciplinar, a exigir a devida 

apuração de sua prática e do correspondente contexto circunstancial em que 

ocorreu, haja vista o disposto nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição 

Federal.

4. Cabe ao Juiz prover medidas de pronta eficácia para impedir delongas 

processuais, inclusive suscitando ao órgão de classe dos Advogados a adoção 

de sanções administrativas, mas deve abster-se de exercer diretamente essa 

atividade de controle disciplinar.

5. Recurso a que se dá provimento, para conceder a ordem de segurança.

Nesses termos, dou provimento ao recurso em mandado de segurança para 

desconstituir a decisão de primeiro grau que aplicou ao recorrente a multa 

prevista no art. 265 do Código de Processo Penal e determinou a sua inscrição 

na dívida ativa.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Senhores Ministros, peço a mais 

respeitosa vênia ao eminente Ministro Sebastião Reis Júnior e, eventualmente, 

aos que o seguirem, mas adiro integralmente à manifestação da Ministra Maria 

Th ereza de Assis Moura.

O Doutor Rafael Ramia Muneratti sabe muito bem do apreço que tenho 

pela Defensoria Pública. Exerci, inclusive, a função de defensor público no 

início da minha carreira, sei muito bem o valor, a importância, dessa instituição, 

como também do Ministério Público, a que pertenci durante 26 anos. Nesse 

período todo, vez por outra, chegava a notícia de um comportamento como o 

relatado aqui nesse recurso em mandado de segurança. Eu sempre tive muita 

difi culdade de aceitar isso como algo que integra uma estratégia – ou de defesa, 

ou de acusação, ou uma postura de resistência legítima – diante de eventual 

comportamento que não agrade a um dos sujeitos processuais, mormente no 

Tribunal do Júri, que é uma instituição que, a par de toda a sua complexidade, a 

difi culdade do seu próprio funcionamento, pela sua estrutura arcaica, vetusta, e 

que, em razão de uma longa tradição, é mantida, exatamente na expectativa de 

que seja palco de um debate correto e responsável.

Uma atitude como a relatada no presente RMS, a meu ver, é, no mínimo, 

infantil, mas é também desrespeitosa. Desrespeitosa às pessoas que estão 
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participando do julgamento, aos jurados, ao próprio acusado, mas desrespeitosa, 

acima de tudo, com a Justiça. A Justiça brasileira, em que pesem todas as críticas, 

não poderia, realmente, permitir esse tipo de situação. Em outros países, posso 

assegurar que, por algo muito menor do que isso, o advogado, o defensor ou o 

promotor sairia preso, algemado da audiência, por prática de desacato à Corte 

(contempt of court).

O juiz agiu, na espécie, com extremo equilíbrio, demonstrando cuidado 

para motivar o seu ato de, registrado o comportamento desrespeitoso e desleal 

do defensor público, impor-lhe multa prevista no Código de Processo Penal.

Vejo que há dois precedentes: um da Quinta Turma, da relatoria do 

Ministro Felix Fischer, em que, expressamente, ressalta o atentado que é ao 

Estado de Direito uma conduta desse jaez. Confi ra-se:

Processual Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de 

segurança. Imposição de multa do art. 265, do CPP. Ausência de abandono 

processual. Improcedência. Abandono do plenário do Tribunal do Júri. Gesto 

incompatível com o Estado Democrático de Direito. Registro do inconformismo 

em ata. Inconstitucionalidade do mencionado dispositivo de lei. Inocorrência. 

Agravo regimental desprovido.

I - Ex vi do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, serão fundamentadas 

todas as decisões judiciais, justamente para que delas se possa recorrer, cabendo 

à defesa no Júri, diante de uma decisão com a qual não se conforma, registrar a 

irresignação em ata, a fi m de que o órgão ad quem possa, no momento oportuno, 

manifestar-se sobre o tema.

II - A postura de abandonar o plenário do Júri é incompatível com o Estado 

Democrático de Direito, configurando tal proceder flagrante desrespeito ao 

múnus público conferido ao advogado, bem como tentativa indevida de 

subversão da ordem nos procedimentos judiciais, impondo-se, in casu, a aplicação 

da multa prevista no art. 265, do Código de Processo Penal.

III - Esta Corte já teve a oportunidade de afirmar que não se vislumbra 

nenhum traço de inconstitucionalidade no art. 265, do Código de Processo Penal. 

(Precedentes).

Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 48.926/SP, Rel. Ministro Felix 

Fischer, Quinta Turma, julgado em 15.12.2015, DJe 02.02.2016)

Também, um outro precedente da Sexta Turma, da relatoria do Ministro 

Nefi  Cordeiro, RMS n. 50.347, em que se entendeu pela constitucionalidade 

do art. 265, embora ali se pudesse entender que teria sido um abandono do 

processo. Mas vejo, pela própria ementa, que não era um abandono do processo. 
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O advogado foi intimado para apresentar as alegações fi nais e demorou um ano 

para fazê-lo, e só o fez porque ameaçado com a imposição da multa. Então, 

não houve um abandono do processo, houve uma situação diferente da que ora 

estamos a julgar.

A meu ver, qualquer intérprete do Direito pode concluir que, quando se 

pretendeu impor essa multa, não se estava, a meu ver, aludindo tão somente à 

situação de abandono do processo de forma defi nitiva, porque no sistema atual, 

na prática, tal comportamento não produz resultado concretamente danoso ao 

acusado, porque a consequência é a intimação do réu para constituir um novo 

advogado, com posterior designação de defensor dativo, em caso de omissão 

do interessado. Então, não há prejuízo, pois o réu continua a ser defendido e o 

prazo eventualmente perdido lhe é restituído, em nome da amplitude defensiva.

Aqui, ao contrário, temos um julgamento de Tribunal do Júri, com toda a 

sua complexidade, que fi cou a mercê de um defensor público, cujo voluntarismo 

produziu a dissolução do Conselho de Sentença e a interrupção do julgamento, 

porque não viu atendido seu requerimento pelo Juiz-Presidente do Tribunal 

Popular. Ou seja, a validar-se tal comportamento ofensivo à Justiça, a condução 

do processo fi ca totalmente a critério da boa vontade ou da tolerância do 

profi ssional do direito em aceitar ou não o que o juiz decidiu. É algo como dizer: 

“O juiz me desagradou, vou abandonar o processo”.

Acredito que só uma efetiva mudança de postura dos órgãos correcionais 

poderia alterar esse quadro de fatos como esse que são noticiados Brasil afora. 

Mas nunca tive conhecimento de membro do Ministério Público ou advogado 

ou defensor público efetivamente punido pelos respectivos órgãos correcionais 

em razão de condutas dessa natureza.

Não posso, portanto, criticar ou desprestigiar o juiz que aplica um 

dispositivo do Código de Processo Penal, que traduz uma sanção processual, 

diante de um comportamento impróprio, lesivo e desrespeitoso à Justiça e 

aos demais sujeitos processuais. Para mim é um comportamento acima de 

tudo antiético, de alguém que tem uma responsabilidade enorme perante a 

Justiça, máxime porque, sendo defensor público, integra instituição essencial 

à administração da Justiça, a exigir um compromisso maior com a ética e a 

lealdade processual.

Talvez se fosse um advogado, a reprovabilidade seria até menor, mas, sendo 

um defensor público, há esse compromisso mais presente com a ética, com o 
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funcionamento da justiça e com o respeito que, não só com o juiz, como com os 

jurados, que são também juízes nesse caso, devem merecer das partes.

Não vejo, sinceramente, qualquer ilegalidade. E mais, eu entendo que o 

Superior Tribunal de Justiça, quando decide de alguma forma condescendente 

em relação a situações como essa, emite uma sinalização, como a Ministra Maria 

Th ereza de Assis deixou claro, muito preocupante: a de que comportamentos 

desse jaez se tornem corriqueiros e, mais, se transformem em algo tolerado pelos 

tribunais, porque, repito, embora se permita uma eventual sanção disciplinar, nós 

bem sabemos das difi culdades que existem para o exercício de uma fi scalização 

das Corregedorias dessas instituições.

Bendita a hora, a propósito, em que se criaram os Conselhos Nacional de 

Justiça e do Ministério Público.

Na verdade, a não se poder impor a mencionada sanção pecuniária ao 

sujeito processual que abandona um julgamento porque não teve seu pedido 

atendido pelo juiz, o Poder Judiciário estará totalmente entregue à vontade de 

um sujeito processual ou de outro, que vai decidir quando e de que forma o juiz 

deve conduzir a causa e quando vai ser julgada.

Então, só tenho a lamentar. Deixo aqui o registro no voto, na companhia 

da Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, preocupado com uma interpretação 

que, a meu ver, de alguma forma, vai sinalizar por um estímulo a esse tipo de 

situação.

Nego provimento ao recurso especial, aderindo, com o suplemento destes 

fundamentos, aos termos do voto da Ministra Relatora.

RECURSO ESPECIAL N. 1.500.416-SP (2014/0318667-8)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Recorrente: Eder Alves Carvalho (preso)

Advogado: Reginaldo Barbao e outro(s) - SP177364

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
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EMENTA

Penal. Roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, do CP). 

Continuidade delitiva. Pleito de aplicação da desistência voluntária 

com relação ao segundo fato. Não reconhecimento pelas instâncias de 

origem por ausência de voluntariedade e intenção de praticar o ilícito 

com relação a coisa diversa. Desistência deliberada pelo comparsa 

(mandante). Possibilidade de o executor (recorrente) prosseguir na 

empreitada criminosa. Desistência voluntária confi gurada. Aplicação 

do art. 15 do CP devida. Regime inicial fechado. Gravidade concreta. 

Modo mais severo devidamente justificado. Recurso especial 

parcialmente provido.

1. O art. 15 do Código Penal determina que nos casos em que o 

agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução só responde 

pelos atos já praticados. Assim, nota-se que, para a caracterização da 

desistência voluntária, o agente deve, livre de coação física ou moral, 

deixar de praticar os atos, ainda que estejam a sua disposição.

2. É devido o reconhecimento da fi gura descrita no art. 15 do CP, 

mesmo que a ordem de cessar a realização dos atos executórios tenha 

partido do comparsa (mandante), inclusive porque a fi nalização da 

empreitada criminosa ainda estaria disponível ao recorrente (executor).

3. Com relação ao regime inicial, tem-se que esta Corte superior 

entende que, ainda que as circunstâncias pessoais do acusado sejam 

todas favoráveis e o quantum de pena indique a possibilidade de 

modo prisional mais brando, é possível o seu recrudescimento quando 

baseado em fundamento concreto.

4. Hipótese em que as características do roubo ultrapassaram o 

comum à espécie, notadamente pelo fato de a arma ter sido apontada 

para a cabeça da vítima, afi gurando-se correta a fi xação de regime 

inicial fechado.

5. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a 

desistência voluntária com relação ao 2º fato, redimensionando-se a 

reprimenda nos termos do voto.
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ACÓRDÃO

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

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

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

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

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

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

Ministro Relator.

Brasília (DF), 03 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 14.8.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de recurso especial interposto por 

Eder Alves Carvalho, com fulcro no art. 105, III, a, da Constituição Federal, 

em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou 

provimento à apelação defensiva.

Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 5 

meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 dias-multa, pela prática 

do delito previsto no art. 157, § 2º, II e V, por duas vezes, na forma do art. 71, 

ambos do Código Penal.

Ato seguinte, a defesa interpôs recurso de apelação perante a Corte de 

origem, a qual lhe negou provimento.

Opôs, ainda, embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

No presente recurso especial, alega violação aos arts. 15, 33 e 59, todos 

do Código Penal. Aduz que, “com esteio na prova oral colhida em relação aos 

fatos ocorridos no dia 15.08.2012, se verifi ca que roubadores ao perceberem 

que a carga era, em sua maioria, de manteiga, resolveram não levá-la, liberando 

a vítima, o veículo e a carga, no logrando os assaltantes, desta vez, êxito na 

locupletação do delito, aliás, como expressamente reconheceu o MPE na 

denúncia”. Afi rma, ainda, que seria devido o abrandamento do regime inicial.
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Requer, assim, o provimento do recurso especial para que seja afastada a 

condenação de um dos delitos de roubo tentado, e alterado o regime inicial para 

o semiaberto.

Contra-arrazoado e admitido na origem, manifestou-se o Ministério 

Público Federal pelo improvimento do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): No concernente à violação ao 

art. 15 do Código Penal, tem-se que a Corte estadual entendeu inviável o 

reconhecimento da desistência voluntária, aduzindo que (fl s. 283/284):

(...) Inviável a tese de desistência voluntária. Como já bem explicado na 

respeitável sentença, esta situação não ocorreu. Na verdade, os assaltantes não 

exauriram o segundo crime, não, porque teriam desistido; mas, sim, em razão 

de determinação de terceiro bandido, com quem se comunicavam via celular. Não 

foi algo voluntário, ou seja, não foi intenção deles desistir do intento criminoso. 

Na realidade, pretendiam, ainda, cometer o crime; mas, almejavam outra carga. 

Isto fi cou evidenciado nas declarações da vítima, que presenciou a conversa dos 

criminosos. Os apelantes somente obedeceram às ordens de outro criminoso; 

que, por certo, coordenava suas ações? Para que houvesse a configuração da 

desistência voluntária, deveria ela decorrer de motivos independentes, oriundos 

de uma refl exão dos agentes. No caso, o roubo foi tentado; a vítima foi de fato 

ameaçada, mediante o emprego de arma de fogo, que tivera apontada para 

sua pessoa; e os increpados chegaram a se apossar da res; ainda que por breves 

minutos. Percorrido já estava todo o iter criminis, quando, então, receberam a 

ordem do chefe criminoso para se retirarem do local. Além disso, deixaram claro 

que suas intenções era a de roubar outra carga, daquela mesma empresa-vítimal 

Portanto, não se trata aqui de desistência voluntária; mas, sim, de tentativa 

punível. Neste sentido, esclarecedora a lição citada por Alberto Silva Franco, em 

sua obra Código Penal e sua Interpretação 8a edição - p.139: “L.. Na mesma linha 

de entendimento, Johanness Wessels (Direito Penal - Parte Geral. Trad. Juarez 

Tavares. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1976, p. 142) ao asseverar que ‘é 

necessária a integral e defi nitiva renuncia da vontade de realização: o simples 

abster-se de uma determinada forma de cometimento, uma eventual parada 

ou uma transferência da execução para uma data mais propícia não bastam’. 

Ademais suas prisões só foram possíveis por estarem novamente circundando a 

empresa-vítima; ocasião em que o ofendido, como de costume, carregava a sua 

Van. Diante disso, não se há falar em desistência voluntária.
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Em sede de aclaratórios, o Sodalício a quo afi rmou que (fl s. 298/300):

Ora, data venia, o respeitável julgado de segundo grau não sofre de mácula 

alguma, pois ali fi cou assentado, ampla e claramente, que os elementos de provas 

foram analisados em conjunto, como um todo. Enfatizado restou, sobretudo, 

a não ocorrência de desistência voluntária por parte dos criminosos: que, 

declaradamente, diante da vítima, manifestaram suas intenções de continuarem 

em seus intentos criminosos, mudando para outro veículo alvo da mesma 

empresa: isto após já terem-na subjugado e feito-a de refém, com um revólver 

mirado para sua cabeça, tendo com ela trafegado por alguns quilômetros, até 

receberem ordem de terceiro bandido, determinando-lhes a mudança de alvo. 

E, na realidade, o ponto crucial da questão é que os criminosos não renunciaram 

de forma integral e defi nitiva à prática do roubo, eles, simplesmente, objetivaram 

a transferência da execução criminosa para outro veículo com outra carga, mais 

propícia e conveniente a seus intentos oriunda da mesma empresa. Pretendiam 

atacar outro carro. Declararam isso diante do ofendido; o qual fora duas vezes por 

eles abordado - repita-se. Informação esta constante do conjunto probatório dos 

autos. O que, evidentemente, se opõe ao reconhecimento da desistência.

Quanto ao tema, o art. 15 do Código Penal prevê a fi gura da desistência 

voluntária, da seguinte forma, in verbis:

Art. 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou 

impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

No presente caso, observa-se que não foi reconhecida a benesse, asseverando 

o Tribunal de origem que os agentes teriam desistido do roubo por determinação 

de terceiro bandido, com quem se comunicavam via celular, e que os criminosos não 

renunciaram de forma integral e defi nitiva à prática do roubo, eles, simplesmente, 

objetivaram a transferência da execução criminosa para outro veículo com outra carga, 

mais propícia e conveniente a seus intentos oriunda da mesma empresa.

Entretanto, nota-se que é caso de reconhecimento do instituto da 

desistência voluntária. Isso porque, a desistência foi deliberada pelo comparsa 

(mandante), sendo, inclusive, possível ao réu (executor da ordem) a continuidade 

do intento criminoso, roubando a carga diversa, que estava à sua disposição. 

Nesse mesmo norte:

Constitucional e Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso. Roubo majorado 

tentado e latrocínio tentado. Desistência voluntária. Necessidade de interrupção 

voluntária do iter criminis. Inocorrência. Quantum de diminuição da tentativa 

do roubo. Iter criminis. Inversamente proporcional. Consumação do roubo. 
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Teoria da amotio. Mera inversão da posse. Despicienda ser mansa, pacífi ca ou 

desvigiada. Dosimetria das instâncias inferiores benevolente. Manutenção. Regra 

da non reformatio in pejus. Pluralidade de hipóteses majorantes do roubo. Critério 

meramente matemático. Ilegalidade. Necessidade de fundamentação concreta 

do quantum de aumento dosado. Aplicação da fração mínima. Continuidade 

delitiva entre roubo e latrocínio. Impossibilidade. Crimes de espécies diferentes. 

Tutela de bens jurídicos diversos. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício.

[...]

2. Malgrado semelhança com a tentativa imperfeita ou inacabada (CP, art. 

14, II), compreendida como aquela em que o agente, por fatores alheios a sua 

vontade, não esgota os meios de execução ao seu alcance, dentro daquilo que 

considera suficiente, em seu projeto criminoso, para alcançar o resultado; a 

desistência voluntária (CP, art. 15), também denominada “ponte de ouro”, caracteriza-

se pela interrupção voluntária do iter criminis pelo agente, que, livre de coação física 

ou moral, deixa de praticar os demais atos necessários à consumação, conquanto 

estivessem à sua disposição, de modo que essa interrupção seja capaz de evitar a 

consumação.

[...]

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 

redimensionar a pena privativa de liberdade do crime de roubo para 2 (dois) 

anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo-se, no mais, o teor do decreto 

condenatório.

(HC 189.134/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

02.08.2016, DJe 12.08.2016)

Ademais, com relação ao fundamento de que os agentes não renunciaram 

integral e defi nitivamente a prática do ilícito, objetivando outra carga, tem-se 

que o recorrente não pode ser condenado pela mera cogitação de roubar carga 

diversa.

Dessa forma, deve ser aplicado o instituto da desistência voluntária, com o 

afastamento da condenação do crime de roubo pelo 2º fato, redimensionando-se 

a reprimenda fi nal a 5 anos e 6 meses de reclusão, mais 13 dias-multa.

Quanto aos atos até então praticados, nos termos do art. 15 do CP, os 

quais, confi gurariam, em tese, o crime de ameaça - art. 147 do mesmo diploma 

legal, ressalta-se que estariam prescritos nos termos do art. 109, VI, do Código 

Repressor.

No concernente ao regime inicial, tem-se que a Corte estadual manteve o 

modo fechado, nos seguintes termos (fl . 284):
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Mantém-se o regime fechado, que é o mais indicado na repressão do roubo 

duplamente qualificado, praticado em continuidade delitiva. Pois agiram em 

comparsaria, com emprego de arma de fogo, mantendo a vitima como refém; 

demonstrando suas reais periculosidades.

Em sede de embargos de declaração, o Tribunal de origem asseverou, 

ainda, que (fl . 299):

(...) Já quanto ao regime prisional, no acórdão claro fi cou que o fechado é o 

único indicado na repressão das subtrações violentas, cometidas, seguidamente, 

em continuidade delitiva, contra a mesma empresa-vítima. E, fora fi xado com 

base na análise da culpabilidade dos agentes, nos moldes do artigo 59 do 

Código Penal. Pois, em ambas às vezes, os larápios agiram em comparsaria e 

com emprego de arma de fogo, apontada para a cabeça do ofendido; fato que 

demonstrou suas inequívocas periculosidades.

Com efeito, observa-se que o modo prisional fechado foi mantido em 

razão da gravidade concreta da conduta, demonstrada especialmente pelo fato 

de os agentes terem apontado a arma de fogo para a cabeça do ofendido, o que, 

de fato, demonstra a maior periculosidade do agente e justifi ca a escolha do 

regime inicial mais gravoso. Nesse mesmo sentido:

Habeas corpus substituto de recurso próprio. Inadequação da via eleita. Roubo 

majorado. Paciente condenado à sanção corporal defi nitiva de 5 anos e 4 meses 

de reclusão. Regime prisional fechado. Gravidade concreta do delito a ensejar a 

necessidade do regime inicial fechado. Constrangimento ilegal não evidenciado. 

Habeas corpus não conhecido.

- O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção 

deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do 

habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for 

passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de 

concessão da ordem, de ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade.

- Nos termos da Súmula n. 440/STJ, fi xada a pena-base no mínimo legal, é 

vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em 

razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Na 

mesma esteira, as Súmulas n. 718 e n. 719 do STF.

- Na escolha do regime prisional, o julgador não está absolutamente adstrito 

ao quantum da pena imposta no caso concreto, devendo, nos termos do art. 33, 

§ 3º, do Código Penal, guiar-se pelas diretrizes previstas no art. 59 do Estatuto 

Repressivo e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um 

modus operandi que desborde do tipo penal violado.
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- Hipótese em que, não obstante o paciente seja primário, com circunstâncias 

judiciais favoráveis, tanto que a pena-base ficou estabelecida no mínimo legal, 

o regime inicial fechado foi fixado com base na gravidade concreta do delito, 

consistente no fato de o acusado ter apontado a pistola para a cabeça da vítima, 

denotando não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça 

maior à incolumidade da vítima. Precedentes.

- Habeas corpus não conhecido.

(HC 380.972/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 09.03.2017, DJe 14.03.2017)

Assim, mantém-se o regime inicial fechado por estar devidamente 

justifi cado nas circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso especial 

para reconhecer a desistência voluntária com relação ao 2º fato, e reduzir a 

reprimenda fi nal a 5 anos e 6 meses de reclusão, mais 13 dias-multa.

RECURSO ESPECIAL N. 1.666.637-ES (2017/0092587-3)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Recorrente: Paulo Henrique Ambrosio Alves

Advogados: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Th iago Piloni - Defensor Público

Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

EMENTA

Recurso especial. Execução penal. Remição. Atividade realizada 

em coral. Interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da 

LEP. Precedentes. Redação aberta. Finalidade da execução atendida. 

Incentivo ao aprimoramento cultural e profi ssional. Afastamento 

do ócio e da prática de novos delitos. Proporcionar condições para a 

harmônica reintegração social. Formação profi ssional. Provimento.
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1. Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à 

interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o 

aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução 

(HC n. 312.486/SP, DJe 22.6.2015).

2. A intenção do legislador ao permitir a remição pelo trabalho 

ou pelo estudo é incentivar o aprimoramento do reeducando, 

afastando-o, assim, do ócio e da prática de novos delitos, e, por 

outro lado, proporcionar condições para a harmônica integração social 

do condenado (art. 1º da LEP). Ao fomentar o estudo e o trabalho, 

pretende-se a inserção do reeducando ao mercado de trabalho, a fi m 

de que ele obtenha o seu próprio sustento, de forma lícita, após o 

cumprimento de sua pena.

3. O meio musical, além do aprimoramento cultural 

proporcionado ao apenado, promove sua formação profissional 

nos âmbitos cultural e artístico. A atividade musical realizada pelo 

reeducando profi ssionaliza, qualifi ca e capacita o réu, afastando-o do 

crime e reintegrando-o na sociedade.

4. Recurso especial provido para reconhecer o direito do 

recorrente à remição de suas penas pela atividade realizada no Coral 

Decreto de Vida, determinando ao Juízo competente que proceda a 

novo cálculo da reprimenda, computando, desta feita, os dias remidos 

como pena efetivamente cumprida.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro, 

Antonio Saldanha Palheiro e Maria Th ereza de Assis Moura votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 26 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 9.10.2017
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se de recurso especial interposto 

por Paulo Henrique Ambrósio Alves, representado pela Defensoria Pública do 

Espírito Santo, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça local que manteve a decisão de primeiro 

grau que negava provimento ao pedido de remição da pena.

Consta dos autos que o reeducando requereu ao Juiz da execução o 

reconhecimento de trabalho no Coral Decreto da Vida para fi ns de remição da 

pena, uma vez que se dedicava 8 horas diárias ao referido labor.

O Magistrado a quo indeferiu o pedido e, interposto agravo em execução, o 

Tribunal local manteve a negativa.

Esta, a ementa do acórdão recorrido (fl . 43):

Ementa: Agravo em execução. Remição. Trabalho. Coral. Não empresarial. 

Recurso conhecido e improvido.

Não basta o trabalho esporádico, ocasional, realizado pelo reeducando para 

fi ns de remição, sendo necessária a certeza de efetivo trabalho, bem como que 

seja esta atividade ordenada, empresarial e, antes de mais nada, remunerada. 

Doutrina.

O desempenho de atividades no “Coral Decreto de Vida”, de natureza 

eminentemente artística, não remunerada e de cunho não empresarial, não 

pode ser considerada para fi ns de remição. Inteligência do artigo 126, da Lei de 

Execuções Penais.

Recurso conhecido e improvido.

Nas razões do especial (fl s. 49/58), o recorrente alega ofensa ao princípio 

da fi nalidade da Execução Penal e ao art. 126 da Lei de Execução Penal, ao 

fundamento de que o meio musical é sim uma atividade laborativa, tanto que 

regulamentada pela Lei n. 3.857/1960, com caráter profi ssionalizante, e, em 

razão da necessidade de prática constante para realizar o aprendizado, considera-se, 

igualmente, como uma forma de estudo (fl . 54).

Sustenta que chega a ser um desalento constatar que alguns de nossos Tribunais 

não considere a música como meio de trabalho, ou, até mesmo, de estudo. Sabe-se que 

para aprender música é necessário horas e horas de estudos a fi m de aperfeiçoamento 

de técnica além, é claro, de se aprender sobre como manusear e cuidar de instrumentos 

musicais. Dessa forma, o recorrente, ao reinserir-se na sociedade como músico estará 
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apto para produzir, realizar shows, ensinar, cuidar de instrumentos, entre outras 

possibilidades, o que demonstra, por sua vez, que a fi nalidade da pena foi alcançada 

(fl . 56).

Conclui que por mais que Nelson Hungria nunca tenha classifi cado a música 

como atividade laborativa, é evidente que aprender técnicas musicais é uma atividade 

digna de ser reconhecida como trabalho, estudo, meio de vida e sustento, para fi ns de 

remição da pena (fl . 58).

Oferecidas contrarrazões (fl s. 65/67), o recurso foi admitido na origem (fl s. 

69/73).

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo 

desprovimento do recurso especial (fl s. 83/87):

Recurso especial. Execução penal. Pleito de remição da pena. Desenvolvimento 

de atividade musical. Alegação de que o reeducando desenvolveu a atividade por 

190 (cento e noventa) dias. Necessidade de análise formal da mencionada atividade, 

bem como da jornada de trabalho. Demandas que implicariam revolvimento de 

matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. Atividade que não pode ser 

equiparada a estudo ou trabalho, para fi ns de remição da pena. Parecer pelo não 

conhecimento do recurso ou, se conhecido for, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): Discute-se se a música, 

mais especifi cadamente o canto em coral, pode ser considerado como trabalho 

ou estudo para fi ns de remição da pena.

Em outra ocasião (HC n. 312.486/SP, DJe 22.06.2015), entendi que em se 

tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol 

do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente 

para os destinos da execução.

O Ministro Felix Fischer, no REsp n. 744.032/SP (DJ 5.6.2006), concluiu 

que a norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por 

objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam 

partem, que admita o benefício em comento, em razão de atividades que não estejam 

expressas no texto legal.
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Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como 

resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma prevista 

no art. 126 da LEP, fi rmou o entendimento de que é possível remir a pena com 

base em atividades que não estejam expressas no texto legal.

A propósito:

Habeas corpus. Execução penal. Remição da pena. Aprovação no ENEM. 

Interpretação extensiva do art. 126 da LEP. Possibilidade. Recomendação n. 

44/2013 do CNJ. Utilização. Ordem concedida.

1. A norma inserta no art. 126 da Lei de Execução Penal visa, essencialmente, 

à ressocialização do sentenciado, por meio do incentivo ao estudo e ao trabalho, 

atividades que agregam valores necessários à sua melhor reintegração na 

sociedade. Nesse contexto, uma interpretação mais ampla do art. 126 da Lei 

de Execução Penal, no caso, com a adoção da Recomendação n. 44/2013, do 

Conselho Nacional de Justiça, atende aos princípios que norteiam a Lei de 

Execução Penal.

2. Ordem concedida para reconhecer o direito da paciente à remição de 133 

dias, em razão de sua aprovação no ENEM.

(HC n. 376.324/PR, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 

15.5.2017)

Habeas corpus. Execução penal. Remição da pena. Aprovação no Exame 

Nacional do Ensino Médio - ENEM. Possibilidade. Interpretação extensiva do art. 

126 da LEP. Recomendação n. 44/2013 do CNJ à luz dos preceitos constitucionais. 

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida.

1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 44/2013, 

conferindo interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal, que 

possibilita a denominada remição da pena em decorrência do estudo, pelo 

condenado recolhido em regime fechado ou semiaberto.

2. Na mesma linha, este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no 

sentido de que a norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, 

tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da 

analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento, em razão de 

atividades que não estejam expressas no texto legal (REsp 744.032/SP, Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 5.6.2006).

3. Em recente julgado, a Quinta Turma assentou que a interpretação extensiva 

conferida ao art. 126 da LEP é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que 

faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos 

(incisos II e III do art. 1º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais 

erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária 
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(incisos I e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de 

sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como “fraterna” 

(HC 94.163, Relator(a): Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 02.12.2008, 

DJe-200 divulg 22.10.2009 public 23.10.2009 Ement vol-02379-04 pp-00851) (HC 

382.780/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado 

em 4.4.2017).

4. Ordem concedida para reconhecer o direito do paciente à remição da pena 

decorrente da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.

(HC n. 381.858/PR, Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27.4.2017, 

DJe 8.5.2017)

Concluiu-se, portanto, que o rol do art. 126 da Lei de Execução Penal 

não é taxativo, pois não descreve todas as atividades que poderão auxiliar no 

abreviamento da reprimenda. Aliás, o caput do citado artigo possui uma redação 

aberta, referindo-se apenas ao estudo e ao trabalho, fi cando a cargo do inciso I 

do primeiro parágrafo a regulação somente no que se refere ao estudo – atividade 

de ensino fundamental, médio, inclusive profi ssionalizante, ou superior, ou ainda 

de requalifi cação profi ssional.

De acordo com Rodrigo Duque Estrada Roig, considerando também que 

a LEP não exige que o trabalho realizado seja contínuo, duradouro ou organizado, 

deve ser admitida a remição mesmo pela prestação de trabalho esporádico ou ocasional, 

ainda que voluntário e não remunerado. Basta que haja o registro, em planilha, 

dos dias trabalhados. De fato, a lei não faz restrições quanto à forma, natureza ou 

a duração da prestação laborativa, não podendo o intérprete limitá-la em desfavor 

do indivíduo. Lembremos uma vez mais que são assegurados ao condenado todos os 

direitos não atingidos pela lei (art. 3º da LEP) (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. 

Execução Penal: Teoria Crítica. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 366).

Na mesma linha, entendo que a intenção do legislador ao permitir 

a remição pelo trabalho ou pelo estudo é incentivar o aprimoramento do 

reeducando, afastando-o, assim, do ócio e da prática de novos delitos, e, por 

outro lado, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado 

(art. 1º da LEP).

Ao fomentar o estudo e o trabalho, pretende-se a inserção do reeducando 

ao mercado de trabalho, a fi m de que ele obtenha o seu próprio sustento, de 

forma lícita, após o cumprimento de sua pena.

Nessa toada, entendo que o meio musical satisfaz todos esses requisitos, 

uma vez que além do aprimoramento cultural proporcionado ao apenado, ele 

promove sua formação profi ssional nos âmbitos cultural e artístico.
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Renato Marcão, ao comentar sobre a leitura, dispôs os seguintes argumentos 

que, ao meu entender, aplicam-se perfeitamente à música:

A melhor interpretação que se deve dar à lei é aquela que mais favorece 

a sociedade e o preso, e por aqui não é possível negar que a dedicação 

rotineira deste ao aprimoramento de sua cultura por meio do estudo contribui 

decisivamente para os destinos da execução, infl uenciando de forma positiva em 

sua (re)adaptação ao convívio social. Aliás, não raras vezes o estudo acarretará 

melhores e mais sensíveis efeitos no presente e no futuro do sentenciado, vale 

dizer, durante o período de cumprimento de pena e no momento da reinserção 

social, do que o trabalho propriamente dito. Tanto quanto possível, em razão de 

seus inegáveis benefícios, o aprimoramento cultural por meio do estudo deve 

constituir um objetivo a ser alcançado na execução penal, e um grande estímulo 

na busca deste ideal é a possibilidade de remir a pena privativa de liberdade pelo 

estudo (Curso de execução penal/Renato Marcão. – 14. ed. rev., ampl. e atual. – 

São Paulo: Saraiva, 2016, p. 244).

Mais uma vez, compreendo que se aplicam à música, os comentários de 

Renato Marcão sobre a leitura:

Sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, 

incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio 

social, a interpretação extensiva do mencionado dispositivo impõe-se no presente 

caso, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário na leitura como método 

factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade. (Lei de 

execução penal anotada/Renato Marcão. – 6. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: 

Saraiva, 2017, p. 362).

Ora, a atividade musical realizada pelo reeducando profi ssionaliza, qualifi ca 

e capacita o réu, afastando-o do crime e reintegrando-o na sociedade. No mais, 

apesar de se encaixar perfeitamente à hipótese de estudo, vê-se, também, que a 

música já foi regulamentada como profi ssão pela Lei n. 3.857/1960.

Como bem explanado pelo recorrente, sabe-se que para aprender música é 

necessário horas e horas de estudos a fi m de aperfeiçoamento de técnica além, é claro, 

de se aprender sobre como manusear e cuidar de instrumentos musicais. Dessa forma, 

o recorrente, ao reinserir-se na sociedade como músico estará apto para produzir, 

realizar shows, ensinar, cuidar de instrumentos, entre outras possibilidades, o que 

demonstra, por sua vez, que a fi nalidade da pena foi alcançada (fl . 56).

Por fi m, destacam-se os ensinamentos de Ruthiléia Barbosa em seu artigo 

“A música como agente de (re)integração social do adolescente submetido ao 

cumprimento de medida socioeducativa”:
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Neste viés, é possível que encontremos na arte, que aqui será apontada por 

intermédio da música, uma importante aliada no processo de (re) integração 

social pois ela é entendida como um dos mais efi cazes meios de socialização e 

também ressocialização, isso se dá pelo motivo dela possuir uma característica de 

função social, como por exemplo, as de recreação e lazer. Tal função social é, na 

música, a arte em si. (JUNKER, 2013).

Já se demonstra através de estudos que a música quando trabalhada em 

grupo faz ressurgir as relações interpessoais tornando-as mais fraternas, além 

de trazer ao individuo a auto realização, sentimento necessário a convivência 

harmônica consigo e também comunitária. (https://ruthileiabarbosa.jusbrasil.

com.br/artigos/373038580/a-musica-como-agente-de-re-integracao-social-do-

adolescente-submetido-ao-cumprimento-de-medida-socioeducativa)

Apenas a título de esclarecimento, informo que, in casu, o direito reclamado 

não foi reconhecido não por não ter o recorrente atendido aos requisitos 

objetivos para o benefício, mas apenas por não estar a música expressamente 

prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer o 

direito do recorrente à remição de suas penas pela atividade realizada no 

Coral Decreto de Vida, determinando ao Juízo competente que proceda a novo 

cálculo da reprimenda, computando, desta feita, os dias remidos como pena 

efetivamente cumprida, nos termos da presente decisão.


