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AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.520.454-RS 

(2014/0001882-3)

Relator: Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do 

TRF 5ª Região)

Agravante: H H M G

Agravante: S R R R

Agravante: D R R

Advogado: Juarez Giacobbo de Souza e outro(s) - RS070552

Agravado: M R - Sucessão

Agravado: V R B

Agravado: S G - Sucessão

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

Interes.: S C G

Interes.: P G

Interes.: J R R

Interes.: P A R R

Interes.: L M G

EMENTA

Agravo interno no recurso especial. Ação declaratória. 

Reconhecimento de filiação socioafetiva. Adoção póstuma. 

Possibilidade jurídica do pedido. Inequívoca manifestação de vontade 

do adotante falecido. Agravo interno provido para dar provimento ao 

recurso especial.

1. Em que pese o art. 42, § 6º, do ECA estabelecer ser possível 

a adoção ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, 

vier a falecer no curso do procedimento de adoção, a jurisprudência 

evoluiu progressivamente para, em situações excepcionais, reconhecer 

a possibilidade jurídica do pedido de adoção póstuma, quando, embora 

não tenha ajuizado a ação em vida, fi car demonstrado, de forma 

inequívoca, que, diante de longa relação de afetividade, o falecido 

pretendia realizar o procedimento.
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2. Segundo os precedentes desta Corte, a comprovação da 

inequívoca vontade do falecido em adotar segue as mesmas regras que 

comprovam a fi liação socioafetiva: o tratamento do adotando como se 

fi lho fosse e o conhecimento público dessa condição. Nesse sentido: 

REsp 1.663.137/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 15.08.2017, DJe de 22.08.2017; REsp 1.500.999/RJ, 

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 

12.04.2016, DJe de 19.04.2016.

3. A posse do estado de fi lho, que consiste no desfrute público e 

contínuo da condição de fi lho legítimo, foi atestada pelo Tribunal de 

origem diante das inúmeras fotos de família e eventos sociais, boletins 

escolares, convites de formatura e casamento, além da robusta prova 

testemunhal, cujos relatos foram uníssonos em demonstrar que os 

adotandos eram reconhecidos como fi lhos, tanto no tratamento como 

no sobrenome que ostentavam, e assim eram apresentados ao meio 

social.

4. Afastada a impossibilidade jurídica do pedido, na situação 

concreta o pedido de adoção post mortem deve ser apreciado, mesmo 

na ausência de expresso início de formalização do processo em vida, 

já que é possível extrair dos autos, dentro do contexto de uma sólida 

relação socioafetiva construída, que a real intenção do de cujus era 

assumir os adotandos como fi lhos.

5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso 

especial.

ACÓRDÃO

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

a Quarta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo interno para dar 

provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos 

Ferreira (Presidente) e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 22 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª 

Região), Relator

DJe 16.4.2018
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 

5ª Região): Trata-se de agravo interno interposto por H. H. M. G. e Outros 

contra decisão que negou provimento ao recurso especial dos agravantes, com 

os seguintes fundamentos: a) é possível, em situações excepcionais, a adoção 

póstuma, antes mesmo de iniciado o processo de adoção, desde que comprovada 

a existência de inequívoca declaração da intenção de adotar; b) a reforma do 

acórdão recorrido, quanto à ausência de prova inequívoca da intenção de adotar 

e à natureza do vínculo como de mera guarda fática, demandaria o reexame do 

substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial, a teor 

da Súmula 7/STJ; c) a divergência jurisprudencial não foi demonstrada, por falta 

de similitude fática entre os casos confrontados.

Em suas razões, os agravantes sustentam que “ocorreu uma análise 

prejudicada da decisão recorrida e dos fundamentos postos no recurso especial, 

pois a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou o pedido 

dos autores juridicamente impossível por ausência de previsão legal para tanto, 

ou seja, entendeu que não seria possível ao Judiciário apreciar pedido de 

reconhecimento de paternidade sócio-afetiva pós-morte por inexistir previsão 

legal que autorizasse, o que afronta diretamente a jurisprudência deste Superior 

Tribunal de Justiça, não necessitando de reexame do conjunto fático-probatório” 

(e-STJ, fl . 1.014).

Complementam que “não se trata, portanto, de reexame de provas, pois o 

reconhecimento se deu pelo Tribunal Julgador no voto que julgou improcedente 

a demanda por impossibilidade jurídica do pedido. A decisão deixou de analisar 

o reconhecimento de fi liação socioafetiva por entender que era juridicamente 

impossível. Assim, o acórdão recorrido entendeu não ter condições jurídicas 

para acolher o pedido por ausência de norma específi ca, mas, em contrapartida, 

reconhece que o vínculo existente entre recorrentes e falecido era próprio de um 

pai” (e-STJ, fl . 1.017).

Não foi aberta vista para impugnação do agravo interno, uma vez que a 

parte agravada está sem representação nos autos (e-STJ, fl . 1.023).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 

5ª Região) (Relator): Melhor compulsando os autos, revelam-se plausíveis 
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as alegações recursais quanto à inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ ao caso 

dos autos. Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

negou a pretensão sob o fundamento de impossibilidade jurídica do pedido de 

investigação de paternidade socioafetiva contra pai falecido ou adoção póstuma, 

sem que o falecido tivesse, em vida, iniciado processo de adoção, mas, em 

contrapartida, reconheceu a existência do vínculo de fi liação socioafetiva entre 

os recorrentes e o falecido.

H. H. M. G., D. R. R. e S. R. R. R. ajuizaram ação declaratória, visando 

o reconhecimento de fi liação socioafetiva de D. R. R. e S. R. R. R. com relação 

à primeira requerente e ao falecido S. G., alegando que: o segundo e terceiro 

autores são irmãos biológicos entre si e foram informalmente adotados, 

respectivamente, nos anos de 1971 e 1979; sempre foram considerados no meio 

social em que vivem como fi lhos da requerente H. H. M. G. e do falecido S. 

G., motivo pelo qual deve ser reconhecida a fi liação socioafetiva para que surta 

todos os efeitos legais a partir da sucessão causa mortis de S. G.

O pedido foi julgado parcialmente procedente para: a) por impossibilidade 

jurídica do pedido, julgar extinto o feito com relação a S. G.; b) decretar a 

adoção de D. R. R. e S. R. R. R. em relação a H. H. M. G.

Seguiu-se apelação dos autores, a que o Tribunal de origem, por maioria, 

afastou a impossibilidade jurídica do pedido com relação ao falecido e deu 

provimento ao apelo para julgar procedente o pedido, declarando S. G. pai dos 

autores D. R. R. e S. R. R. R.

Colhem-se do voto vencedor da apelação os seguintes excertos: 

“inúmeras são as fotografi as acostadas aos autos”; “tais registros ilustram, de 

forma contundente e decisiva, o crescimento de D. e S. na família construída 

por H. e S.”; “não de forma paralela, como se estivessem sendo amparados 

apenas materialmente, mas como seus membros natos”; “as fotos de fl s. 23/39 

evidenciam que, desde pequenos, os autores conviviam na companhia de H., de 

S. e de L.”; “todos aparecem reunidos em momentos variados (...), em passeios 

e em eventos sociais”; “chama atenção, de forma verdadeiramente signifi cativa, 

o fato de S. G. a ter conduzido na igreja ao altar, ocupando a legítima posição 

de pai da noiva”, além de constar do convite de casamento de S. “a expressiva 

proclamação de que S. G. e H. H. M. G. convidam para a cerimônia religiosa do 

casamento de sua fi lha S. com o senhor (...), não deixando margem para dúvidas 

sobre a relação paternal entretida”; “em que pese cinco das seis testemunhas 

tenham sido ouvidas como informantes, em razão da proximidade havida com 
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os autores, todos foram uníssonas em dizer que acreditavam que D. e S. eram 

fi lhos adotivos de S. e H”; “avulta da análise do caderno probatório a veracidade 

da tese exordial, portanto, seja dentre os demais membros da família, seja ante 

a comunidade escolar, seja perante a sociedade da qual participava o casal, S. e 

H. assumiram a postura de pai e mãe dos irmãos demandantes, com atitudes 

de elevada signifi cação”; “durante todo o tempo em que conviveram, dúvida 

não há de que S. fez questão de tratá-los como fi lhos, dando o mesmo amor 

e as mesmas condições de crescimento para Sivinho, Paulo, Luciano, D. e S., 

indistintamente”; “os documentos e depoimentos constantes dos autos, repriso, 

evidenciam cabalmente que S. e D. eram reconhecidos pelo sobrenome do pai” 

(e-STJ, fl s. 736/740).

Sobrevieram embargos infringentes opostos por S. C. G. e P. G., fi lhos do 

primeiro casamento de S. G., os quais foram acolhidos, por maioria, para manter 

a extinção do feito, com relação a S. G., por impossibilidade jurídica do pedido.

Ao reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido de adoção póstuma, 

o acórdão recorrido destoou do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 42, § 6º, do Estatuto da Criança e do Adolescente 

estabelece ser possível a adoção ao adotante que, após inequívoca manifestação 

de vontade, vier a falecer no curso do procedimento de adoção.

No entanto, a jurisprudência evoluiu progressivamente para, em situações 

excepcionais, reconhecer a possibilidade jurídica do pedido de adoção póstuma, 

quando, embora não tenha ajuizado a ação em vida, fi car demonstrado, de forma 

inequívoca, que diante da longa relação de afetividade, o falecido pretendia 

realizar o procedimento.

A propósito, confi ram-se:

Direito Civil e Processual Civil. Adoção póstuma. Manifestação inequívoca da 

vontade do adotante. Inexistência. Laço de afetividade em vida. Demonstração 

cabal. 1. A adoção póstuma é albergada pelo direito brasileiro, nos termos do art. 

42, § 6º, do ECA, na hipótese de óbito do adotante, no curso do procedimento de 

adoção, e a constatação de que este manifestou, em vida, de forma inequívoca, 

seu desejo de adotar.

2. Para as adoções post mortem, vigem, como comprovação da inequívoca 

vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras que comprovam a fi liação 

socioafetiva: o tratamento do adotando como se fi lho fosse e o conhecimento 

público dessa condição.
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3. Em situações excepcionais, em que demonstrada a inequívoca vontade em 

adotar, diante da longa relação de afetividade, pode ser deferida adoção póstuma 

ainda que o adotante venha a falecer antes de iniciado o processo de adoção.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1.663.137/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

15.08.2017, DJe de 22.08.2017)

Recurso especial. Direito de Família. Guarda. Arts. 33, § 2º, e 35 do ECA. 

Instituto autônomo. Assistência devida. Adoção post mortem. Inequívoca vontade. 

Inexistência. Requisitos. Súmula n. 7/STJ.

1. A guarda é considerada a modalidade mais simples de colocação da criança 

em família substituta, podendo atender a situações peculiares, temporárias ou 

mesmo suprir a falta eventual dos pais ou do responsável, o que não se confunde, 

necessariamente, com uma medida de preparação para futura adoção.

2. Há uma escala ascendente de intensidade na colocação em família substituta 

em relação à guarda, à tutela e à adoção, institutos específi cos para tratar de 

situações diversas.

3. O bom exercício do munus assumido em decorrência da guarda de uma 

criança, devidamente assistida material, moral e educacionalmente, não se 

confunde com a assunção da plena fi liação, objeto de procedimento próprio de 

adoção, sob pena de não se justifi car a existência do instituto autônomo.

4. É possível o deferimento da adoção póstuma, mesmo que o adotante não 

tenha dado início ao processo formal para tanto, desde que presente a inequívoca 

vontade para tanto.

5. Rever as conclusões do Tribunal de origem que afastou os requisitos para a 

confi guração da adoção por ausência do vínculo de fi liação encontra óbice formal 

no teor da Súmula n. 7/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1.593.656/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 09.08.2016, DJe de 16.08.2016)

Recurso especial. Direito de Família. Processual Civil. Adoção póstuma. 

Socioafetividade. Art. 1.593 do Código Civil. Possibilidade. Art. 42, § 6º, do 

ECA. Interpretação extensiva. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. 

Magistrado como destinatário das provas. Cerceamento de defesa. Inexistência.

1. A socioafetividade é contemplada pelo art. 1.593 do Código Civil, no sentido 

de que “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou 

outra origem”.

2. A comprovação da inequívoca vontade do de cujus em adotar, prevista no 

art. 42, § 6º, do ECA, deve observar, segundo a jurisprudência desta Corte, as 
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mesmas regras que comprovam a fi liação socioafetiva, quais sejam: o tratamento 

do menor como se fi lho fosse e o conhecimento público dessa condição.

3. A paternidade socioafetiva realiza a própria dignidade da pessoa humana 

por permitir que um indivíduo tenha reconhecido seu histórico de vida e a 

condição social ostentada, valorizando, além dos aspectos formais, como a 

regular adoção, a verdade real dos fatos.

4. A posse de estado de fi lho, que consiste no desfrute público e contínuo da 

condição de fi lho legítimo, restou atestada pelas instâncias ordinárias.

5. Os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do 

juiz (art. 130 do CPC) permitem ao julgador determinar as provas que entender 

necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar 

inúteis ou protelatórias.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1.500.999/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 12.04.2016, DJe de 19.04.2016)

Direito Civil e Processual Civil. Adoção póstuma. Manifestação inequívoca da 

vontade do adotante. Laço de afetividade. Demonstração. Vedado revolvimento 

de fatos e provas.

1. A adoção póstuma é albergada pelo direito brasileiro, nos termos do art. 

42, § 6º, do ECA, na hipótese de óbito do adotante, no curso do procedimento de 

adoção, e a constatação de que este manifestou, em vida, de forma inequívoca, 

seu desejo de adotar.

2. Para as adoções post mortem, vigem, como comprovação da inequívoca 

vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras que comprovam a fi liação 

socioafetiva: o tratamento do adotando como se fi lho fosse e o conhecimento 

público dessa condição.

3. Em situações excepcionais, em que demonstrada a inequívoca vontade em 

adotar, diante da longa relação de afetividade, pode ser deferida adoção póstuma 

ainda que o adotante venha a falecer antes de iniciado o processo de adoção.

4. Se o Tribunal de origem, ao analisar o acervo de fatos e provas existente no 

processo, concluiu pela inequívoca ocorrência da manifestação do propósito de 

adotar, bem como pela preexistência de laço afetividade a envolver o adotado 

e o adotante, repousa sobre a questão o óbice do vedado revolvimento fático e 

probatório do processo em sede de recurso especial.

5. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1.326.728/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

20.08.2013, DJe de 27.02.2014)
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Adoção póstuma. Prova inequívoca.

- O reconhecimento da fi liação na certidão de batismo, a que se conjugam 

outros elementos de prova, demonstra a inequívoca intenção de adotar, o 

que pode ser declarado ainda que ao tempo da morte não tenha tido início o 

procedimento para a formalização da adoção.

- Procedência da ação proposta pela mulher para que fosse decretada em 

nome dela e do marido pré-morto a adoção de menino criado pelo casal desde os 

primeiros dias de vida.

- Interpretação extensiva do art. 42, § 5º, do ECA.

- Recurso conhecido e provido.

(REsp 457.635/PB, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado 

em 19.11.2002, DJ de 17.03.2003, p. 238)

Como visto, os precedentes acima orientam que a identificação 

da inequívoca vontade do falecido em adotar segue as mesmas regras que 

comprovam a fi liação socioafetiva, quais sejam: o tratamento do menor como se 

fi lho fosse e o conhecimento público dessa condição.

Assim, a adoção póstuma se estabelece diante do reconhecimento da 

paternidade socioafetiva como realidade social e em homenagem ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, permitindo que um indivíduo tenha reconhecido 

seu histórico de vida e sua condição social, com preponderância da verdade dos 

fatos sobre os aspectos da formalização da adoção.

Na hipótese, superada a impossibilidade jurídica do pedido pela 

circunstância de o falecido S. G. não ter proposto a ação de adoção em vida, 

exsurge nítida dos autos a construção de um sólido relacionamento socioafetivo 

com os adotandos, os quais foram criados pelo casal H. H. M. G. e S. G. desde 

os três anos de idade e nunca tiveram contato com os pais biológicos.

A posse do estado de fi lho, que consiste no desfrute público e contínuo 

da condição de fi lho legítimo, foi atestada pelo Tribunal de origem diante 

das inúmeras fotos de família e eventos sociais, boletins escolares, convites de 

formatura e casamento, além da robusta prova testemunhal, cujos depoimentos, 

mesmo na qualidade de informantes, foram uníssonos no relato de que os 

adotandos eram reconhecidos como filhos, tanto no tratamento como no 

sobrenome que ostentavam, e assim eram apresentados ao meio social.

Os elementos dos autos são concretos e robustos para a comprovação da 

fi liação socioafetiva, distinguindo o caso, sobremaneira, de outras situações de 

guarda fática como mero auxílio econômico.
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Nessa linha, o pedido de adoção post mortem deve ser apreciado, mesmo na 

ausência de expresso início de formalização do processo em vida, já que, no caso 

concreto, é possível extrair dos autos, dentro do contexto de uma sólida relação 

socioafetiva construída, que a real intenção do de cujus era assumir os adotandos 

como fi lhos.

Diante desse cenário, o não reconhecimento da adoção póstuma 

representaria evidente contrassenso à realidade familiar e social, devendo-se 

oportunizar a plena consolidação dos vínculos que se estabeleceram concreta e 

publicamente.

Assim, estando comprovado que D. R. R. e S. R. R. R. receberam de 

S. G. tratamento idêntico ao de fi lhos naturais, manifestado não apenas na 

manutenção material, mas também na plena inserção deles no núcleo familiar 

biológico, deve-se ter como suprida a inequívoca manifestação de vontade do de 

cujus de adotá-los como fi lhos. 

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para dar provimento 

ao recurso especial, a fi m de, afastada a impossibilidade jurídica do pedido, 

reconhecer a adoção de D. R. R. e S. R. R. R. também por S. G.

É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhor Presidente, tenho reservas 

e muita preocupação com a tese de que basta ser a provada a criação por 

determinada pessoa ou casal para que, depois da morte do pretenso adotante, 

não tendo havido manifestação expressa em vida de adoção, seja judicialmente 

deferida a adoção póstuma por parte de quem, podendo ter adotado, não adotou.

No caso ora em julgamento, há peculiaridades que justifi cam a conclusão 

do voto do eminente Relator, com o excepcionalíssimo deferimento da adoção 

póstuma.

Penso que não é meramente a posse do estado do filho que vai 

autorizar a procedência de um pedido de adoção post mortem, porque, em 

muitas circunstâncias, existe a criação de uma criança, por caridade ou outras 

conjunturas da vida, mas não a intenção de adotar.

Interpretação muito ampliativa dessa construção jurisprudencial, concebida 

apenas para situações excepcionalíssimas, poderia conduzir até a difi culdade de 
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uma família incorporar uma criança e ajudar na sua criação, sendo que a sua 

intenção seria uma benemerência e não um ato positivo de adoção.

Mas, este caso aqui, parece-me, tem as peculiaridades excepcionalíssimas 

que justifi cam, ao meu ver, a procedência do pedido. O que aconteceu – e não há 

controvérsia a respeito de matéria de fato, por isso penso que não é necessário o 

retorno dos autos para instrução – foi que um casal – o companheiro, separado 

antes da lei do divórcio, já tinha dois fi lhos do primeiro casamento – vivia em 

união estável, sendo a companheira estéril.

Dois menores foram incorporados ao seio da família, sem adoção formal.

Faleceu o companheiro, décadas após.

A presente ação foi proposta pela companheira sobrevivente em 

litisconsórcio ativo com os menores acolhidos, já então maiores.

O falecido vivia em união estável com a autora dessa ação. Ele, antes da 

lei de divórcio, não podia se casar, porque era formalmente casado, embora 

separado de fato. Ele vivia com essa senhora, tinha dois fi lhos do primeiro 

casamento e eles, segundo consta aqui, e não é fato controvertido, fi zeram a 

adoção à brasileira de um menor que foi registrado em nome do casal. Portanto, 

considerado fi lho.

Além disso, eles criaram, desde a mais tenra idade, duas crianças entregues 

por uma instituição de caridade, crianças essas que nunca tiveram vínculo com 

os pais biológicos e foram criadas pelo casal. Explica-se que elas não tenham 

sido adotadas formalmente, porque, na época em que as crianças passaram a 

viver com o casal, havia obstáculo legal a uma pessoa formalmente casada antes 

da lei de divórcio adotar juntamente com a companheira.

Então, havia um motivo que originalmente fez com que eles não fossem 

adotados à brasileira, assim como o Luciano, que é um dos considerados fi lhos, 

porque adotado à brasileira. A sentença de primeira instância negou o pedido, 

porque entendeu que, já que ele adotou à brasileira uma criança, ele poderia ter 

adotado à brasileira os outros dois, mas há essa explicação de que, como esses 

dois já estavam registrados, teria que haver um processo formal de adoção, que 

era legalmente interditado ao separado em conjunto com a companheira, mas 

não impedia a adoção à brasileira do menor que não tinha registro algum.

É incontroverso, portanto, que eles tinham estado de fi lho, eram criados 

como se fossem fi lhos, apresentavam-se perante à sociedade como se fossem 

fi lhos, em igualdade de condições com aquele que foi adotado à brasileira. E, 
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diante do falecimento do pai, do companheiro dessa senhora, essa ação de 

adoção post mortem foi ajuizada em litisconsórcio com a companheira, que 

também formula pedido de adoção. Penso que há demonstração inequívoca 

de que se pretendia adotar. A adoção foi deferida na sentença só em nome da 

companheira, não em nome do falecido, considerando que não houve iniciativa 

do falecido, mas há a concordância inclusive desse fi lho adotado à brasileira e 

de um dos fi lhos do primeiro casamento. O único que diverge não contesta os 

fatos de que esses dois menores foram criados de fato como se fi lhos fossem por 

ambos.

É por isso que, neste caso, entendo que a prova é particularmente relevante 

a indicar que, de fato, havia um obstáculo, no início da relação do casal, quando 

da introdução das crianças na família, para adoção. Como ela era estéril e como 

adotou um dos menores à brasileira e criou esses outros dois juntamente com 

esse, realmente a solução mais em conformidade com os fatos ocorridos e a 

Justiça é considerar que deve ser deferida essa adoção, mas apenas em razão 

dessas peculiaríssimas circunstâncias.

Não penso possa ser deferida uma adoção post mortem com a mesma 

elasticidade que a jurisprudência vem deferindo à paternidade socioafetiva, até 

porque, quando se julgam casos de paternidade socioafetiva, pode-se ouvir o 

indicado a pai e o indicado a fi lho e se apurar realmente como é essa relação. No 

caso de uma adoção post mortem, sempre fi ca a difi culdade de que não se pode 

trazer a juízo o morto e, por outro lado, fi ca sempre essa perplexidade: se ele 

pretendia adotar, por que não adotou?

Neste caso, é indicado um motivo pelo qual ele não teria adotado e há a 

palavra da viúva, a quem também foi deferida a adoção pela sentença e pelo 

acórdão. A divergência fi cou apenas quanto a deferir a adoção em relação a 

ambos, ao falecido e à sua mulher, ou só à sua mulher, como decidiu a sentença 

e o voto vencido no julgamento da apelação. O voto vencido fi cou nessa questão 

do obstáculo da impossibilidade jurídica, mas não houve da parte do voto 

vencido nenhuma divergência quanto às circunstâncias de fato.

Acompanho, portanto, o voto do Ministro Lázaro Guimarães, mas 

deixando bem clara essa minha preocupação de que a adoção post mortem 

somente deve ser deferida em situação muito excepcional, ainda mais estrita do 

que a análise dos requisitos para a fi liação socioafetiva. Com essas considerações, 

acompanho o eminente Relator.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.049.984-MS (2008/0084195-7)

Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira

Recorrente: Claudio Antonio Montagna e outro

Advogado: Péricles Araújo Gracindo de Oliveira e outro(s) - MS007985A

Recorrido: Basf SA

Advogado: Gilson Adriel Lucena Gomes - MS006367

EMENTA

Direito Empresarial. Recurso especial. Títulos de crédito. Cédula 

de Produto Rural. Aquisição de insumos para plantio. Possibilidade.

1. Historicamente, reconhece-se a Cédula de Produto Rural 

como um título de crédito apto para formalizar o emprego do capital 

privado no fomento do setor do agronegócio.

2. A CPR pode instrumentalizar uma compra e venda mercantil, 

como a referida no caso dos autos, podendo ser emitida para representar 

qualquer negócio jurídico em que o produtor rural assume a obrigação 

de entregar seu produto ao outro contratante.

3. O art. 2º da Lei n. 5.474/1968 proíbe ao vendedor das 

mercadorias sacar título diverso da duplicata, mas não impede o 

comprador de fazê-lo.

4. A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, 

autorizando a pactuação dos juros de mora à taxa anual de 12% 

(doze por cento), percentual que não viola o disposto no Decreto n. 

22.626/1933.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, 

Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região) e Maria 

Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília (DF), 03 de outubro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 9.10.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Os recorrentes, Cláudio Antonio 

Montagna e Silvana Brun, ajuizaram ação declaratória contra a recorrida, Basf 

S.A., visando ao reconhecimento judicial de vícios em “Cédula de Produto 

Rural” (CPR), emitida para representar crédito decorrente de compra e venda 

de insumos que adquiriram para o desempenho de sua atividade rural.

Como fundamento de sua pretensão, apontaram supostos abusos na 

quantifi cação do crédito indicado no referido título, que disseram contrários 

a normas cogentes e que ensejaram o enriquecimento imerecido de sua 

contraparte, circunstâncias que dariam causa à nulidade da cártula.

Além disso, argumentaram que a operação em referência somente poderia 

ser representada por meio de duplicata, a teor do que dispõe o art. 2º da 

Lei Federal n. 5.474/1968. Nesse contexto, defenderam que “são devedores de 

dinheiro e não de soja, uma vez que não venderam sua safra para a Ré para que a 

obrigação fosse representada por CPR (...)” (e-STJ, fl . 13).

O juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, afastando os 

argumentos de onerosidade excessiva e reconhecendo a validade da CPR para 

representar a operação comercial entabulada entre os ora litigantes (e-STJ, 

418/423). A decisão foi confi rmada pelo TJMS, que negou provimento ao 

recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes (e-STJ, fl s. 460/489 e 

520/525), proferindo acórdão assim ementado:

Ação de desconstituição c/c declaratória. Cédula de Produto Rural. Emissão sem 

contraprestação em dinheiro. Aquisição de insumos para plantio. Possibilidade.

A Cédula de Produto Rural presta-se para que o produtor rural possa obter 

recursos a fim de financiar a sua lavoura por meio da venda antecipada do 

produto que posteriormente colherá; o fato de ser emitida para pagamento de 

insumos utilizados na atividade agrícola, portanto, sem contraprestação em 

dinheiro, não confi gura desvio de fi nalidade, e não descaracteriza o título.
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Ação de desconstituição c/c declaratória. Cédula de Produto Rural. Juros 

moratórios.

Em se tratando de Cédula de Produto Rural (CPR), os juros moratórios de 12% 

ao ano são devidos (caso pactuados), conforme determinação contida no artigo 

1º do Decreto-Lei n. 22.626/1933, Lei de Usura.

Ainda inconformados, os recorrentes interpuseram recurso especial, com 

fundamento no art. 105, III, “a”, da CF/1988, aduzindo violação dos arts. 1º e 

2º da Lei n. 5.474/1968 e 166 do CC/2002, mais uma vez sustentando que a 

cédula de produto rural não poderia ser emitida para instrumentalizar a compra 

e venda realizada entre as partes.

Apontam, por fi m, ofensa ao art. 5º do Decreto n. 22.626/1933, insurgindo-

se contra os juros de mora estabelecidos em 12% ao ano, defendendo um limite 

máximo de 1% ao ano para o mencionado encargo.

A recorrida apresentou contrarrazões às fl s. 578/584 (e-STJ).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (Relator): Cinge-se a controvérsia 

a defi nir se a Cédula de Produto Rural seria o título adequado para representar 

o crédito relativo ao negócio fi rmado entre os recorrentes e a recorrida, e se a 

taxa de juros de mora poderia ser contratada em 12% (doze por cento) ao ano.

Historicamente, pode-se reconhecer a Cédula de Produto Rural como um 

título de crédito apto a formalizar o emprego do capital privado no fomento do 

setor do agronegócio. Cito lição de Ademir Pedro Klein:

Com a retirada dos subsídios do governo federal para o setor agropecuário, 

surge a necessidade de sua profi ssionalização, isto porque já não havia mais 

espaço para improviso, ou seja, ou o setor agrícola e pecuário do Brasil quebrava 

determinados paradigmas, especialmente no que tange à dependência dos 

recursos fi nanceiros do Governo Federal, subsidiados ou não, ou então talvez 

não tivesse alcançado o destaque no cenário internacional, que ocorreu 

especialmente na última década.

Para suprir a falta dos referidos recursos, foi necessário que o fi nanciamento 

para o desenvolvimento da agricultura e pecuária no Brasil tivesse seus 

recursos de origem diversa daquela anteriormente existente, a qual mantinha 

esse segmento da economia engessado, estabelecendo limites de crescimento 
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dos negócios, com vários requisitos para enquadramento do fi nanciado para 

obtenção de tais recursos fi nanceiros ofi ciais.

Assim, os agricultores e pecuaristas passaram a contar com o crédito oferecido 

pelas empresas, cooperativas e bancos, já que, com a eliminação dos subsídios 

ofi ciais para o setor, bem como pela pouca disponibilidade de crédito rural com 

recursos do tesouro nacional, essa se tornou a alternativa viável que passou a 

alavancar o desenvolvimento de todo o complexo agrícola e pecuário que se 

encontrava no limiar da sua trajetória de sucesso.

Ocorre que, mesmo havendo disponibilidade de recursos pelos empresários e 

cooperativas para fi nanciarem seus clientes e associados, bem como o ânimo dos 

produtores em tomar os recursos para fi nanciamento de suas atividades, havia 

uma barreira técnica que limitava consideravelmente o desenvolvimento dessas 

espécies de negócio.

(...)

Não havendo um instrumento jurídico adequado que permitisse a mitigação 

desses entraves técnicos, restou necessária a criação de um título de crédito 

adequado, o que foi atendido pela Lei n. 8.929/1994, tendo a CPR preenchido essa 

demanda que havia do nosso ordenamento jurídico.

(KLEIN, Ademir Pedro. Títulos de Crédito: Teoria e Prática; Cédula de Produto 

Rural. Lei n. 8.929/1994. Leme/SP: Cronus, 2013, pp. 24/25)

A Cédula de Produto Rural (CPR) pode ser conceituada, portanto, como 

um título de crédito específi co, que serve justamente para operações em que um 

agricultor adquire insumos e se compromete a pagá-los entregando determinada 

quantidade de produto rural, em data combinada. Na doutrina de Wellington 

Pacheco Barros:

(...) é possível defi nir-se a Cédula de Produto Rural como um título de crédito 

agrário de estrutura abstrata representativo de um compromisso de entrega de 

produto rural assumido por produtor rural em favor de terceiro.

Como a CPR-Financeira não modifi ca o compromisso de entrega de produto, 

apenas permite que no momento de sua liquidação seja convertido em dinheiro, 

o conceito não se modifi ca.

(BARROS, Wellington Pacheco. Estudos Avançados sobre a Cédula de Produto 

Rural - CPR. 1ª ed. Campo Grande: Contemplar, p. 42/43)

Arnaldo Rizzardo, distinguindo a Cédula de Produto Rural das cédulas 

de crédito destinadas a garantir fi nanciamentos, afi rma tratar-se de um “título 

circulatório, uma promessa de que se entregará o produto a determinada 

pessoa” (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos de crédito bancário, 11ª ed., revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014, p. 270).
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Essa versatilidade da CPR foi inclusive consagrada em precedente da 

Terceira Turma do STJ, no qual se estabeleceu que “a emissão desse título pode 

se dar para fi nanciamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, 

mas também pode ocorrer numa operação de ‘hedge’, na qual o agricultor, 

independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas 

se proteger contra os riscos de fl utuação de preços no mercado futuro” (REsp 

866.414/GO, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20.11.2012, DJe 04.02.2013).

Assim, não procede a tese dos recorrentes de que o título não poderia 

instrumentalizar uma compra e venda mercantil, como a que ocorreu no caso 

dos autos, pois a Cédula de Produto Rural pode ser emitida para representar 

qualquer negócio jurídico em que o produtor rural assuma a obrigação de 

entregar seu produto ao outro contratante. Ainda conforme Wellington Pacheco 

Barros:

O que se deve ter presente, no entanto, é que a cédula consubstancie a 

preexistência de um negócio jurídico, e ouso afirmar, qualquer que seja ele 

e não somente o que represente fomento para atividade rural. Isso porque, 

constituindo-se em promessa de entrega de produto ou de pagar quantia certa, a 

regra obrigacional daí advinda é a de que o credor dessa promessa já adimpliu a 

sua parte. Mas nada obsta que a CPR represente uma pura e simples doação sem 

encargo. (BARROS, Wellington Pacheco. Estudos Avançados sobre a Cédula de 

Produto Rural - CPR. . 1ª ed. Campo Grande: Contemplar, p. 44/45).

A situação dos autos, portanto, amolda-se ao delineamento doutrinário 

apresentado, e foi adequada a emissão da Cédula de Produto Rural representativa 

de negócio concernente à promessa de entrega de 14.901 sacas de 60Kg de soja 

em grãos, relativas à safra de 2004/2005, funcionando o título de crédito como 

instrumento representativo da obtenção de recursos para fi nanciamento da 

lavoura, por meio da venda antecipada do produto, conforme explanado no 

acórdão recorrido. (e-STJ, fl s. 522/523). Vale, quanto ao ponto, trazer exemplo 

ilustrativo de Fábio Ulhoa Coelho, nos mesmos moldes do caso em análise:

Além de instrumento para documentar a obrigação do produtor rural como 

vendedor ou devedor pignoratício, também tem servido a CPR de meio de 

fi nanciamento da produção. O produtor de soja, por exemplo, adquire os insumos 

emitindo, em favor do vendedor (de adubos, sementes etc.) uma CPR referente 

à parte da produção projetada. Não desembolsa dinheiro para pagar seus 

fornecedores, mas obriga-se a entregar-lhes determinada quantidade do que 

pretende cultivar e colher. (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Vol. I. 

16ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 558)
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Tampouco procede a alegação dos recorrentes, de que a duplicata seria o 

único título de crédito apto a instrumentalizar uma compra e venda mercantil, 

em obediência ao art. 2º da Lei n. 5.474/1968. Na verdade, esse dispositivo 

legal proíbe ao vendedor das mercadorias sacar outro título, mas a CPR é uma 

promessa de pagamento emitida pelo comprador. É por isso que a regra legal em 

questão não impede, por exemplo, uma compra e venda instrumentalizada por 

nota promissória ou cheque, como ensina, mais uma vez, Fábio Ulhoa Coelho:

No Brasil, o comerciante somente pode emitir a duplicata para documentar o 

crédito nascido da compra e venda mercantil. A lei proíbe qualquer outro título 

sacado pelo vendedor das mercadorias (LD, art. 2º), em dispositivo que exclui 

apenas a juridicidade da letra de câmbio. Com efeito, a nota promissória e o 

cheque pós-datado são plenamente admissíveis, no registro do crédito oriundo 

de compra e venda mercantil, porque são sacados pelo comprador, escapando 

assim à proibição da lei (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Vol. I. 16ª 

ed. São Paulo: Saraiva, p. 522).

Finalmente, quanto aos juros moratórios, não prosperam os argumentos de 

ofensa ao art. 5º do Decreto n. 22.626/1933, cuja redação é a seguinte:

Art. 5º Admite-se que pela mora dos juros contratados estes sejam elevados de 

1% e não mais.

A pretensão do recorrente não encontra amparo no texto legal, cuja 

disposição não impõe limite de 1% (um por cento) ao ano para os juros de mora 

nos contratos fi rmados nos moldes da avença objeto de discussão nestes autos. 

Com efeito, o referido dispositivo cinge-se a autorizar o acréscimo, no caso de 

mora, de um ponto ao percentual contratado. Em suma, pelo texto da norma 

legal em referência, o coefi ciente estabelecido para os juros moratórios pode ser 

um ponto percentual superior àquele defi nido para os juros contratuais. Nada 

além disso.

Assim, carecendo o recurso especial do fundamento legal congruente com 

o pedido apresentado, incide na espécie o óbice da Súmula n. 284 do STF, por 

defi ciência da fundamentação desenvolvida.

Além disso, o recorrente deixou de impugnar o fundamento utilizado pelo 

acórdão recorrido para a autorização dos juros de mora em 1% (um por cento) ao 

mês, qual seja o art. 1º do Decreto n. 22.626/1933. Desse modo, remanescendo 

inatacado fundamento sufi ciente para a manutenção das conclusões do acórdão 

recorrido, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF.
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Sem embargo dessa conclusão e ressaltando a distinção entre a Cédula 

de Produto Rural e a Cédula de Crédito Rural (esta defi nida pelo art. 9º 

do Decreto-Lei n. 167/1967 como a “promessa de pagamento em dinheiro”, 

enquanto aquela é “representativa de promessa de entrega de produtos rurais”, 

conforme art. 1º da L. 8.929/1994), comporta esclarecer que, para o título de 

crédito tratado neste recurso (CPR), vigora o princípio da autonomia privada, 

estando autorizada a pactuação dos juros de mora à taxa anual de 12% (doze 

por cento), percentual que não contraria o disposto no Decreto n. 22.626/1933. 

Ainda a propósito dos juros moratórios da CPR, cito elucidativo precedente da 

Terceira Turma deste Tribunal Superior:

Recursos especiais. Civil e Processual Civil. CPC/1973. Cédula de Produto Rural 

Financeira - CPR-F. Embargos à execução. Desvio de fi nalidade. Juros de mora. 

Multa moratória.

1. Recurso Especial do Executado/Embargante:

1.1. Controvérsia acerca da execução de uma Cédula de Produto Rural 

Financeira (CPR-F), proposta pelo segundo endossatário do título.

1.2. Ausência de vinculação da CPR a uma anterior concessão de crédito ao 

produtor rural (exegese da Lei n. 8.929/1994), uma vez que a CPR é considerada 

um título de crédito não causal. Doutrina sobre o tema.

1.3. Inocorrência de nulidade do título por desvio de fi nalidade na hipótese 

em que o emitente alega não ter recebido pagamento antecipado pelos produtos 

descritos na cártula. Julgados desta Corte Superior.

1.4. Impossibilidade de se acolher, no curso da execução proposta pelo 

endossatário, alegação de inexistência do negócio jurídico subjacente à CPR, 

tendo em vista a inoponibilidade das exceções pessoais ao endossatário de boa-

fé (art. 17 da Lei Uniforme de Genebra - LUG). Doutrina sobre o tema.

1.5. Aplicabilidade subsidiária da LUG à CPR, ‘ex vi’ do art. 10 da Lei n. 

8.929/1994.

1.6. Inviabilidade de se contrastar o entendimento do Tribunal de origem 

acerca da boa-fé do segundo endossatário, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

1.7. Inaplicabilidade da limitação dos juros moratórios a 1% ao ano, prevista no 

art. 5º, p. u., do Decreto-Lei n. 167/1967, por se tratar de norma específi ca da Cédula 

de Crédito Rural - CCR.

1.8. Distinção entre a CPR e a CCR, quanto à autonomia da vontade das partes, 

sendo esta ampla na CPR e restrita na CCR. Doutrina sobre o tema.

2. Recurso Especial do Exequente/Embargado:

2.1. Controvérsia acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

à hipótese dos autos. 2.2. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 
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ao negócio jurídico estabelecido entre cooperativa e cooperado, quando se tratar 

de ato cooperativo típico (cf. art. 79 da Lei n. 5.764/1971). Julgados desta Corte 

e doutrina especializada sobre o tema. 2.3. Hipótese em que a CPR-F teria sido 

emitida para capitalizar uma cooperativa agrícola, conforme constou no acórdão 

recorrido, tratando-se, portanto, de ato cooperativo típico, não havendo falar em 

relação de consumo. 2.4. Inaplicabilidade do conceito de consumidor equiparado 

do art. 29 do CDC, devido à inocorrência de uma prática comercial abusiva 

dirigida ao mercado de consumo. Doutrina sobre o tema. 2.5. Validade da multa 

moratória pactuada em 10% do valor da dívida, não se aplicando o limite de 2% 

previsto no art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

2.6. Redistribuição dos encargos sucumbenciais.

3. Recurso Especial do Embargante desprovido e Recurso Especial do Embargado 

provido.

(REsp 1.435.979/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 30.03.2017, DJe 05.05.2017)

Dessa forma, não prospera a pretensão de limitar os juros moratórios em 

1% (um por cento) ao ano.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.340.800-CE (2012/0161700-0)

Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira

Recorrente: Domus Companhia Hipotecária

Advogado: Alde da Costa Santos Júnior - DF007447

Advogados: Maria Zuleika de Oliveira Rocha - DF010407

Flávio Cunha de Carvalho Rêgo e outro(s) - CE010091

Recorrido: RF Participações Ltda

Advogado: Anastácio Jorge Matos de Sousa Marinho e outro(s) - CE008502

EMENTA

Processual Civil. Recurso especial. Embargos de terceiro. 

Omissões, obscuridades e contradições inexistentes. Tempestividade 
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dos embargos. Súmula n. 7 do STJ. Teoria da causa madura. Ausência 

de citação.

1. Omissões, contradições e obscuridades apontadas no recurso 

especial não caracterizadas, tendo em vista que o Tribunal de origem 

enfrentou as respectivas questões mediante fundamentação que 

considerou apropriada nos acórdãos da apelação e dos embargos de 

declaração, o que torna baldia a alegação de violação dos arts. 165, 458, 

II, e 535, I e II, do CPC/1973.

2. A tempestividade dos embargos de terceiro foi reconhecida 

em segundo grau com base nas provas carreadas aos autos pela 

embargante, cuja apelação foi provida. A recorrente, embargada, 

insiste na tese contrária, postulando o restabelecimento da sentença 

mediante alegações de fato e de prova. Em tal contexto, a reforma do 

acórdão recorrido neste momento processual não é possível, tendo em 

vista que demandaria o reexame das provas dos autos, operação vedada 

na Súmula n. 7 do STJ.

3. Qualquer demanda estará pronta para ser julgada quando 

instaurada a relação processual e encerrada a necessária instrução do 

processo, assegurado às partes o amplo direito de deduzir alegações, 

de requerer a produção das provas que entenderem necessárias para 

demonstrar o próprio direito material e de impugnar as teses e as 

provas apresentadas pela parte contrária.

4. A teoria da causa madura, disciplinada no art. 515, § 3º, do 

CPC/1973, não pode ser aplicada quando ausente a citação do réu, ao 

qual nem mesmo foi deferido prazo para contestar a ação. A simples 

apresentação de contrarrazões à apelação do autor, sem produzir 

provas, afi rmando tão somente a intempestividade dos embargos de 

terceiro, a ilegitimidade ativa e a litigância de má-fé da embargante 

não viabiliza a utilização da referida teoria, pena de cercear o direito 

à ampla defesa.

5. O retorno do processo ao primeiro grau permitirá, no presente 

caso, inclusive, o reexame da tempestividade dos embargos de terceiro 

à luz das provas que serão apresentadas e requeridas pela ré.

6. Demais questões prejudicadas.

7. Recurso especial conhecido em parte e provido também 

parcialmente.
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ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, 

nesta parte, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Lázaro Guimarães (Desembargador 

convocado do TRF 5ª Região), Luis Felipe Salomão e Maria Isabel Gallotti 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 4.12.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Trata-se de recurso especial 

interposto por Domus Companhia Hipotecária (atual denominação de Domus – 

Cia. de Crédito Imobiliário) contra acórdão proferido pelo TJCE, assim ementado 

(e-STJ fl s. 579/582):

Processo Civil. Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de rejeição 

da oposição de terceiro em razão de suposta intempestividade. Ausência de 

resolução de mérito. Arguição de nulidade por ausência de relatório. Rejeição 

da preliminar. Presença de relatório conciso e bastante ao igualmente conciso 

julgamento terminativo. Sentença fundada exclusivamente em presunção, que 

não constitui prova e nem fonte desta. Presença nos autos de indícios e provas 

documentais pré-constituídas de que a apelante somente tomou conhecimento 

da arrematação na iminência da turbação. Reconhecimento da tempestividade 

da oposição dos embargos de terceiro. Teoria da causa madura. Incidência no 

caso, que já reúne os elementos necessários à livre formação do convencimento 

motivado. Prova documental de que o imóvel em disputa há muito foi incorporado 

ao patrimônio da apelante. Conversão da obrigação em perdas e danos em face 

da alienação do bem pela apelada. Cabimento. Aplicação dos artigos 461 e 461-A 

do CPC. Recurso de apelação conhecidos e providos, com a resolução do mérito 

dos embargos de terceiro.

1. “Não é nula decisão cujo relatório de sentença lançada nos autos, ainda que 

sucinto, expõe os fatos da causa e a pretensão resistida.” (REsp n. 15.417-SP).

2. No caso dos autos, embora sucinto ou conciso, o relatório contido no 

decisum foi bastante e sufi ciente ao convencimento judicial formado, que, por 

não resolver o mérito da ação de embargos de terceiro, foi igualmente conciso, 
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inclusive em conformidade com o disposto no art. 459, do Código de Processo 

Civil. Rejeitada a argüição de nulidade da sentença.

3. Antes, porém, de enfrentar as razões recursais que visam a reforma do 

julgado, cabe, antes, tecer algumas considerações sobre a incidência do art. 515, § 

3º, sobre o caso em julgamento.

4. Trata-se da positivação da chamada “teoria da causa madura”, que acabou 

por empregar ao recurso de apelação um novo efeito, denominado “efeito 

desobstrutivo” – uma vez que desobstrui o exame do mérito, sendo relevante 

esclarecer que a irradiação do efeito desobstrutivo independe de expresso 

pedido do apelante, inclusive porque tem gênese no princípio do impulso ofi cial 

que, para ser exercitado, independe da vontade e do pedido das partes.

5. A melhor dogmática jurídica brasileira bem aparta a teoria da causa madura 

do efeito devolutivo do recurso, mormente porque, em verdade, dela advém um 

outro efeito – o desobstrutivo, decorrente do princípio do impulso ofi cial e, como 

se afi gura evidente, dos princípios constitucionais do acesso a justiça, da duração 

razoável e da efetividade do processo.

6. De volta ao caso concreto, compulsando o feito, penso que a causa, 

muito embora verse sobre matéria de fato, encontra-se plenamente madura e 

pronta para julgamento de mérito – veridicidade que decorre, de um lado, do 

reconhecimento da tempestividade da oposição dos embargos de terceiro, e, de 

outro, da subsunção da norma do art. 515, § 3º, do CPC, ao caso em julgamento.

7. Por primeiro, analisando detidamente a sentença vergastada, vê-se que 

foi, sim, pronunciada mediante presunção que anda longe de constituir meio de 

prova ou fonte desta. É que, embora possa o magistrado, quando da formação de 

seu convencimento, recorrer as máximas ou as regras de experiência, o exercício 

da jurisdição não se pode dar por meio de presunção, pelo que jamais poderia o 

magistrado monocrático simplesmente presumir que a Embargante/Apelante 

tenha tomado conhecimento da arrematação do imóvel pela Embargada/

Apelada Domus Cia de Crédito Imobiliário, simplesmente pelo fato de que, no 

passado, o representante legal da Embargante/Apelante fi gurou como sócio de 

seu genitor, representante legal da Embargada/Apelada Intermaris World Trade 

S.A. – vínculo este que, segundo os próprios autos (fl s. 43-44) se desfaz desde 4 de 

novembro de 1996.

8. Adicionalmente a estas veridicidades, todas expressa e claramente 

comprovadas nos autos (que, per si, já bastam para afastar a descabida presunção 

judicial levada a efeito pelo julgador singular), é ainda fato público e notório 

a grave desinteligência há muito havida entre os Srs. Humberto Fontenele e 

Roberto Fonseca Fontenele – que também afasta a impertinente presunção de 

que o último tomou conhecimento da arrematação do bem imóvel cujo fruto de 

sua alienação encontra-se atualmente em disputa nestes autos.

9. Portanto, e a partir da norma processual segundo a qual “o juiz decidirá a lide 

nos limites em que foi proposta”, não competia ao magistrado de planície decidir 
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por presunção, mas, ao contrário, devia tê-lo feito a partir dos indícios e provas 

contidas nos autos, e bem assim pelo fato público notório acima comentado, que, 

todos, levam a crer que somente na iminência do esbulho/turbação a Apelante 

tomou conhecimento da execução.

10. Pois bem, tempestivos os embargos de terceiro, com o que ainda 

se promove neste feito o direito fundamental de ação e o princípio da 

inafastabilidade do Poder Judiciário, e madura a causa, eis que reúne todos os 

elementos necessários à formação do livre convencimento motivado, inclusive no 

que se refere a matéria de fato (documentalmente comprovada nos fólios), é de 

se resolver o mérito da causa.

11. Segundo o Enunciado n. 84, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “84. 

É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse 

advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do 

registro.”

12. In casu, muito mais do que fundados em alegação de posse advinda de 

compromisso de compra e venda de imóvel desprovido de registro, a oposição 

de terceiro em curso neste feito funda-se, mais, em cisão seguida de incorporação 

devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará, consoante os 

documentos de fl s. 39-42 e 63-68.

13. É dizer, os referidos documentos constituem prova escrita e pré-constituída 

de que o imóvel objeto da Matrícula n. 25.377, do Cartório de Registro de Imóveis 

da 4ª Zona desta Comarca, foi transferido/incorporado pela Apelante em 28 de 

outubro de 1995, pelo que não poderia ter sido dado em penhora pela cindida 

Intermaris World Trade S.A., e tampouco sido arrematado pela DOMUS Cia 

de Crédito Imobiliário, e, ainda, pior, ter sido alienado a Conti Construção e 

Incorporação de Imóveis Ltda. – como de fato ocorreu, consoante às fl s. 68-69 dos 

autos da ação cautelar incidental conexa ao presente feito.

14. A propósito, visando a ação de embargos de terceiro em curso neste feito 

resguardar a posse/domínio do mencionado bem imóvel em favor da Apelante, 

e tendo o referido bem, todavia, sido objeto de alienação, o que torna deveras 

difi cultosa a tutela específi ca, resta a conversão da obrigação em perdas e danos, 

nos termos do art. 461-A, § 3º, e 461, § 1º, ambos do CPC.

15. Recurso de apelação conhecido e provido, não somente para reconhecer 

a tempestividade da oposição dos embargos de terceiro originariamente 

veiculados nestes autos, mas, ainda, a fi m de resolver, de logo, o mérito da causa, 

julgando procedentes os referidos embargos de terceiro, para, todavia, diante da 

impossibilidade de concessão da tutela especifi ca da obrigação, converte-la em 

perdas e danos, condenando a Domus – Cia de Crédito Imobiliário ao pagamento 

do valor fruto da alienação do bem objeto da Matrícula n.. 25.377, do Cartório de 

Registro de Imóveis da 4ª Zona desta Comarca (R$ 2.850.000,00 (dois milhões, 

oitocentos e cinqüenta mil reais)), que se encontra bloqueado em sua conta 

corrente por força da medida cautelar concedida nos autos do processo n. 45875-
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05.2010.8.06.0000/0, devidamente corrigido e atualizado mediante a incidência 

de correção monetária, juros de mora a partir do aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual, e de juros remuneratórios, devidos inclusive em decorrência 

da fruição do imóvel e do valor fruto de sua alienação, estes últimos a partir de 5 

de abril de 2005 (data da cumprimento do auto de desocupação/esbulho), cujo 

quantum total deverá ser apurado mediante cálculo aritmético, tudo sem olvidar-

se da condenação da Domus Cia de Crédito Imobiliário ao pagamento de custas 

judiciais, na forma da lei, e em honorários advocatícios, que arbitro no percentual 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação.

O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora 

recorrente e acolheu os que foram apresentados pela ora recorrida (e-STJ fl s. 

674/704), estando o respectivo acórdão assim ementado (e-STJ fl s. 674/677):

Embargos de declaração. Apelação cível. Embargos de terceiro. Alegação, pela 

embargante Domus – Cia de Crédito Imobiliário, de obscuridades, contradições 

e omissões. Inexistência. Tentativa de rediscussão, por meio inadequado, de 

matérias amplamente debatidas e decididas. Afirmação, pela embargante 

RF Participações Ltda., de obscuridade e omissão quanto ao termo a quo de 

incidência dos juros moratórios, de aplicação da Taxa Selic, e do percentual dos 

juros remuneratórios. Provimento.

1. “Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do artigo 535 

do Código de Processo Civil, sendo certo que os embargos declaratórios não 

se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos 

invocados...” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 962.622/PR, Rel. Ministro Hamilton 

Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 20.05.2010, DJe 11.06.2010).

2. “Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses 

levantadas durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas 

estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que 

determina o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Isso não caracteriza ofensa 

ao art. 535, inc. II, do CPC. Precedentes.” (REsp 958.173/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbel Marques, Segunda Turma, julgado em 18.09.2008, DJe 29.10.2008).

3. No caso dos autos, analisando a oposição da Domus – Cia de Crédito 

Imobiliário, vejo que visa apenas a rediscussão de matérias amplamente debatidas 

e decididas no corpo do acórdão impugnado.

4. Quanto à alegada obscuridade no que diz respeito às razões de aplicação 

do art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), ao contrário do que sustentou 

a Domus, consta do acórdão embargado expresso e amplo debate e decisão a 

respeito da aplicação do referido preceptivo de lei à espécie dos autos.

5. A propósito, igualmente não há falar em contradição entre a aplicação da 

mencionada norma processual e o reconhecimento de que a controvérsia versava 

sobre matéria de fato, uma vez que, consoante já afi rmei, os elementos de prova 
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disponíveis no feito foram bastantes e sufi cientes para o regular julgamento do 

mérito. Precedentes do STJ.

6. Muito embora também se preste apenas para tentar rediscutir o julgamento 

da causa, não prospera a afi rmação de nulidade do acórdão porquanto prolatado 

a despeito da ausência de normal citação da Domus, quando esta, ao responder 

ao recurso de apelação da RF (conforme as contrarrazões de fl s. 357-365, aforadas 

em 09.05.2006), exerceu seu direito constitucional ao contraditório, não havendo 

que se falar em qualquer ofensa ao devido processual.

7. No que se refere à suposta obscuridade do acórdão na parte em que afastou 

a presunção judicial levada a efeito na sentença, igualmente consta do decisum 

vergastado os fundamentos que, com clareza e precisão, tornaram evidente que o 

Juízo a quo partiu de descabida presunção para rejeitar liminarmente a oposição 

de terceiro.

8. Nada obstante, e avançando, vejo que também razão nenhuma assiste à 

Domus em sua afi rmação de que “o acórdão embargado igualmente incorreu 

em obscuridade quando invocou o verbete n. 84 da Súmula do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça para concluir que seriam cabíveis os embargos de terceiro 

oferecidos pela RF”. É que, a exemplo das demais, tal matéria também foi debatida 

e discutida no corpo da decisão colegiada embargada.

9. Adiante, também não prospera a afi rmação de que o acórdão teria incorrido 

em obscuridade quando “decidiu por converter a suposta obrigação da Domus em 

perdas e danos a serem pagas em favor da RF sem explicitar de forma adequada 

e didática as razões que o levaram a assim concluir”, e que “o acórdão embargado 

incorreu em evidente julgamento extra petita, violando o quanto disposto nos 

artigos 128, 293 e 460 do CPC”. A decisão embargada explicitou sufi cientemente, 

e de forma igualmente clara e precisa, as razões pelas quais a obrigação específi ca 

veiculada nos pedidos imediato e mediato formulados na oposição de terceiro 

restou convertida para perdas e danos – não havendo, assim, que se falar em 

qualquer obscuridade, e tampouco em agressão ao princípio da congruência.

10. Quanto à afi rmação de que “o acórdão incorreu em nova obscuridade 

quando arbitrou o valor dos supostos prejuízos causados à RF em R$ 2.850.000,00, 

porquanto não apresentou de maneira clara os fundamentos de fato e de direito 

de que se serviu para chegar ao referido valor”, reputo-a verdadeiramente 

incompreensível. É que, como se afi gura óbvio, uma vez convertida a obrigação 

em perdas e danos, e partindo da premissa legal de que estas “abrangem, além 

do que ele [credor] efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”, 

no caso concreto, portanto, devem corresponder ao valor fruto da alienação do 

imóvel objeto da lide, corrigido monetariamente (o que corresponde ao que 

a RF efetivamente perdeu), mais juros de mora e juros remuneratórios (o que 

corresponde ao que a RF razoavelmente deixou de lucrar).

11. A verdade é que, analisadas as razões de oposição levadas a efeito pela 

Domus, razão alguma lhe assiste, porquanto as questões postas sob apreciação 
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judicial foram regularmente apreciadas e decididas, não havendo que se falar em 

qualquer contradição, omissão ou obscuridade, tendo o acórdão julgado a lide 

mediante a clara invocação de fundamentos legais, doutrinários e jurisprudenciais 

perfeitamente idôneos à formação do livre convencimento motivado.

12. Finalmente, no que se refere à oposição aclaratória da RF Participações 

Ltda., esclareço que o termo a quo de incidência dos juros moratórios e o dia 

09.05.2006, data em que a Domus aforou suas contrarrazões de 357-365, com o 

que restou aperfeiçoada a relação jurídica processual e exercitado seu direito ao 

contraditório.

13. Esclareço, ainda, que, aplica-se ao caso o disposto no art. 406, do Código 

Civil. Portanto, a título de juros de mora, deve ser aplicada a Taxa Selic (que, 

consoante a jurisprudência nacional, abrange a correção monetária), devendo, 

portanto, ser aplicada tão-somente a mencionada Taxa (tanto a título de juros 

de mora quanto a título de correção monetária), de 09.05.2006 até a data do 

pagamento.

14. Por fim, e ainda no que toca à oposição manejada pela RF, esclareço 

também que os juros remuneratórios, cujo termo a quo de incidência, conforme 

o acórdão impugnado, é o dia 05.04.2005 (data do cumprimento do auto de 

desocupação/esbulho), tendo como termo ad quem a data do pagamento, 

deve corresponder ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, que reputo 

razoavelmente correspondente à taxa de mercado.

15. Conhecidos ambos os embargos de declaração, negando-se provimento 

ao manejado por Domus – Cia de Crédito Imobiliário, ficando a mencionada 

Embargante advertida de que nova oposição protelatória lhe sujeitará à 

penalidade do art. 538, parágrafo único, do CPC, e dando-se provimento aos 

aclaratórios lançados por RF Participações Ltda.

Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, 

“a”, da CF (e-STJ fl s. 711/756), a recorrente alega ser nulo o acórdão proferido 

na origem, tendo em vista a contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, I e II, do 

CPC/1973. Descreve os vícios materiais supostamente existentes nos acórdãos 

recorridos assim (e-STJ fl s. 721/723):

24. Primeiramente, a Domus demonstrou que o v. acórdão recorrido foi obscuro 

ao não deixar claras as razões que o levaram a concluir que seria possível aplicar-

se ao caso concreto o artigo 515, § 3º, do CPC, eis que a causa não versa sobre 

questão exclusivamente de direito, tampouco estava madura para julgamento 

antecipado. Afi nal, a Domus jamais foi citada para oferecer sua defesa nestes 

autos e também não teve oportunidade de produzir qualquer prova quanto à 

improcedência das alegações da RF Participações ou à veracidade das relevantes 

alegações de defesa que certamente formularia.
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25. Demonstrou-se também que o v. acórdão recorrido incorreu em 

contradição, na medida em que, muito embora tenha, ao fi nal, concluído pela 

possibilidade de julgar-se o mérito da causa com fundamento no artigo 515, § 

3º, do CPC, antes havia reconhecido expressamente que a causa versava “sobre 

matéria de fato” (fls. 440), o que desautoriza em absoluto a conclusão a que 

chegou.

26. Os embargos de declaração também apontaram que, ao julgar 

antecipadamente a causa sem que sequer tivesse sido concedida à Domus a 

oportunidade de se defender, o v. acórdão recorrido violou o devido processo 

legal e desrespeitou o direito da Domus ao contraditório e à ampla defesa, 

violando o artigo 332 do CPC e o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da 

República. E daí ser inclusive possível sustentar-se a sua nulidade.

27. Também constou dos embargos declaratórios em questão que o v. acórdão 

recorrido igualmente incorreu em obscuridade ao deixar de considerar que a RF 

Participações sempre teve pleno conhecimento quanto à existência de hipoteca 

referente ao imóvel, dado que era sócia da Intermaris quando da respectiva 

instituição, a qual gera direito de sequela relativamente ao bem, de forma que 

a Domus tinha o direito de perseguir o imóvel hipotecado em seu favor mesmo 

aós a sua alienação, em conformidade com o quanto estabelece o artigo 1.228 do 

Código Civil.

28. Os embargos de declaração tinham ainda a fi nalidade de esclarecer que 

não cabe falar-se em qualquer desconhecimento por parte da RF Participações, 

seja com relação à hipoteca em si, seja com relação à penhora e à arrematação do 

bem hipotecado, de forma que são evidentemente intempestivos os embargos 

de terceiro oferecidos muito após o término do prazo de 5 dias previsto no artigo 

1.048 do CPC.

29. Adicionalmente, por meio dos citados embargos de declaração, 

demonstrou-se que o v. acórdão recorrido incorreu em obscuridade quando 

invocou o Verbete n. 84 da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

dado que a respectiva aplicação se restringe às hipóteses de conflito entre 

direitos pessoais (penhora decorrente de execução de obrigação pessoal e posse 

decorrente de compromisso de compra e venda), absolutamente não sendo 

aplicável quando se estiver diante de situação em que confl item direito real e 

direito pessoal, como no caso dos autos.

30. O v. acórdão incorreu ainda em omissão ao deixar de observar que a 

suposta aquisição do imóvel pela RF Participações jamais foi objeto de registro 

no cartório competente, assim como não foram publicados os atos societários 

da cisão mediante a qual teria se operado a transferência do imóvel em questão 

em favor de RF Participações. E essas matérias foram igualmente abordadas nos 

embargos de declaração.

31. Da mesma forma, demonstrou-se que o v. acórdão recorrido incorreu em 

nova obscuridade ao converter em perdas e danos o pedido formulado pela RF 
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Participações, em total desrespeito às normas legais que cuidam dos limites da 

demanda, da tutela específi ca de obrigações de fazer, de não fazer e de entrega 

de coisa, e da responsabilidade civil.

32. Por fi m, os embargos de declaração também tinham por objetivo sanar a 

obscuridade em que incorreu o v. acórdão recorrido ao arbitrar em R$ 2.850.000,00 

o valor dos supostos prejuízos causados à RF Participações, porquanto não foram 

apresentados de maneira clara os fundamentos de fato e de direito de que se 

serviu o Tribunal Local para chegar ao referido valor.

33. Ocorre que, mesmo após a oposição dos acima referidos embargos de 

declaração, o Egrégio Tribunal Local insistiu nos vícios de omissão, obscuridade e 

contradição anteriormente cometidos.

Aduz ter ocorrido julgamento prematuro da causa, em desacordo com o 

art. 515, § 3º, do CPC/1973, uma vez que não versava questão exclusivamente 

de direito, não estando madura para julgamento antecipado, violando o princípio 

da ampla defesa e do contraditório, inserido no art. 332 do CPC/1973. Destaca 

que “as alegações que constam da petição inicial dos embargos de terceiro são 

todas, sem exceção, baseadas em fatos – unilateralmente narrados pela própria 

RF Participações, já que não houve sequer oportunidade de apresentação de 

qualquer defesa ou contraprova pela Domus” (e-STJ fl . 728). Assevera que nem 

mesmo foi citada e que o próprio Tribunal de origem reconheceu “que a causa 

versava ‘sobre matéria de fato’ (fl s. 440 e fl s. 527)” (e-STJ fl . 730). Acrescenta 

que “nem mesmo o artigo 285-A, § 2º, do CPC, cuja aplicação, por analogia, 

invocou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (fls. 528/529) 

poderia justificar a conclusão a que chegou o v. acórdão recorrido, pois o 

referido dispositivo é expresso ao estabelecer que somente ‘quando a matéria 

controvertida for unicamente de direito’ pode ser dispensada a citação do réu 

antes da prolação da sentença” (e-STJ fl . 736).

Defende ser vedada a conversão, ex offi  cio, do pedido de manutenção de 

posse em perdas e danos, por extrapolar os limites da pretensão deduzida na 

apelação e violar os arts. 128, 293, 460 e 515 do CPC/1973, caracterizando 

julgamento extra petita.

Entende serem intempestivos os embargos de terceiro, tendo em vista 

que “o imóvel que alegadamente teria sido transferido pela Intermaris à RF 

Participações” – autora dos embargos – “havia sido anteriormente objeto de 

hipoteca instituída por aquela em favor da Domus, hipoteca essa a respeito da 

qual a RF Participações sempre teve pleno conhecimento, dado que era sócia 

da Intermaris quando da sua respectiva instituição” (e-STJ fl . 740). Argumenta 

ainda que (e-STJ fl s. 740/741):
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72. Com se sabe, uma das principais características dos direitos reais de 

garantia, como é o caso da hipoteca, é a sequela que se gera relativamente ao 

bem hipotecado. De forma que, sob pena de violação ao artigo 1.228 do Código 

Civil, não se pode admitir que a RF Participações, que sempre teve ciência do 

gravame, venha agora arvorar-se na condição de um terceiro adquirente de boa-

fé, sustentando ser desconhecedora de que a Domus tinha o direito de perseguir 

o imóvel hipotecado em seu favor onde e com quem quer ele estivesse.

73. A RF Participações teve ciência quanto à instituição da hipoteca em favor 

da Domus desde o respectivo termo inicial, não cabendo falar-se em qualquer 

desconhecimento de sua parte, seja com relação à hipoteca em si, seja com relação 

à ação movida pela Domus contra a Intermaris em função do descumprimento do 

contrato de compra e venda do bem hipotecado.

74. A jurisprudência desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça é uníssona 

ao afi rmar que, somente nas restritas hipóteses em que o terceiro-embargante 

comprovadamente não tenha ciência quanto à execução em que se operou a 

arrematação do bem, pode o artigo 1.048 do CPC ser interpretado extensivamente.

75. Em outras palavras, apenas “estando alheio ao processo e aos atos de 

reintegração de posse, o terceiro pode defender sua posse sem estar submetido ao 

prazo constante do art. 1.048 do Código de Processo Civil”. E isto defi nitivamente 

não corresponde à hipótese dos autos, como devidamente demonstrado pela 

Domus!

76. E daí serem evidentemente intempestivos os embargos de terceiro 

oferecidos pela RF Participações, protocolizados muito após o término do prazo 

de 5 dias previsto no artigo 1.048 do CPC, violado pelo v. acórdão recorrido.

Aponta infringência aos arts. 233, caput e parágrafo único, da Lei n. 

6.404/1976 e 1.245 do CC/2002, pois a operação de cisão em que se baseou a 

recorrida para justifi car o oferecimento dos embargos de terceiro e a defesa da 

posse foram realizadas em desacordo com a lei, inexistindo demonstração de 

que os atos societários tenham sido objeto de publicação. Ademais, segundo 

a recorrente, “é fato incontroverso que a alegada transferência do imóvel em 

questão pela Intermaris em favor da RF Participações jamais foi objeto de registro 

perante o cartório imobiliário competente (fl s. 534), o que, na prática, equivale 

a dizer que não houve qualquer transferência, nos termos do artigo 1.245 do 

Código Civil. E, não tendo havido transferência de titularidade do imóvel junto 

ao cartório competente, deveria o v. acórdão recorrido ter reconhecido como 

plenamente válida e efi caz a penhora realizada sobre o referido bem em favor 

da Domus, sob pena de violação ao referido dispositivo legal, a qual acabou 

ocorrendo” (e-STJ fl . 743). Destaca que o Tribunal de origem “equivocou-se ao 

invocar o Verbete n. 84 da Súmula desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça 
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para concluir que seriam cabíveis os embargos de terceiro oferecidos pela RF 

Participações” (e-STJ fl . 744).

Afi rma violação dos arts. 927 e 1.228 do CC/2002 ao ser determinado 

o pagamento pela Domus de indenização pecuniária em favor da recorrida. 

No presente caso, “se algum prejuízo sofreu a RF Participações, é evidente que 

somente a Intermaris poderia ser condenada ao respectivo ressarcimento, tendo 

em vista que foi a Intermaris que (i) inadimpliu o contrato fi rmado com a 

Domus; (ii) transferiu à RF Participações o imóvel gravado de hipoteca; e (iii) 

posteriormente nomeou à penhora o referido imóvel” (e-STJ fl . 746).

Sustenta haver ofensa aos arts. 944 do CC/2002 e 461, 461-A, 475-C e 

475-D do CPC/1973, asseverando que (e-STJ fl s. 747/749):

96. Ao argumento de que não seria possível manter-se a RF Participações na 

posse do imóvel – providência jurisdicional esta requerida nos embargos de 

terceiro por ela oferecidos –, o v. acórdão recorrido invocou os artigos 461 e 461-

A do CPC para determinar a conversão da referida pretensão em perdas e danos, 

condenando a Domus ao pagamento de uma exorbitante indenização pecuniária 

jamais requerida pela RF Participações.

97. Primeiramente, cabe destacar o equívoco cometido pelo v. acórdão 

recorrido ao afi rmar a impossibilidade de manutenção da RF Participações na 

posse do imóvel, o que foi determinante para a equivocada conversão da suposta 

obrigação em perdas e danos.

98. Com o devido respeito, em se tratando de bem imóvel, e na remota hipótese 

de acolhimento dos embargos de terceiro – o que se admite ad argumentandum 

tantum –, poderia o v. acórdão recorrido ter determinado a reintegração da 

RF Particpações na posse do imóvel, mesmo após sua alienação a um terceiro. 

Confi ra-se a doutrina:

[...]

99. Além disso, ao converter o pedido formulado pela RF Participações em 

perdas e danos, o v. Acórdão recorrido contrariou os artigos 461 e 461-A do CPC, 

estes que somente são aplicáveis às ações que tenham por objeto o cumprimento 

de obrigações de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa, não sendo aplicáveis 

aos embargos de terceiro.

100. E mais. Ao fixar o valor da indenização supostamente devida à RF 

Participações, o Egrégio Tribunal Local, sem fundamento em qualquer parâmetro 

que pudesse indicar o quantum a ser ressarcido, decidiu que o valor da indenização 

a ser paga pela Domus deveria corresponder ao preço por ela recebido em razão 

da alienação do imóvel à sociedade Contil Construção e Incorporação de Imóveis 

Ltda., tudo em manifesta ofensa ao artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “a 

indenização mede-se pela extensão do dano”.
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101. Afi nal, não há qualquer correlação entre o valor fruto da alienação do 

imóvel e o suposto prejuízo sofrido pela RF Participações, que deveria, ao menos, 

ter comprovado em juízo a ocorrência do dano para que pudesse, então, ser 

determinada a sua extensão, por meio de apuração do quantum a ser indenizado, 

na forma dos artigos 475-C e 475-D do CPC.

102. Mesmo que se admita o cabimento do dever de pagar indenização 

estabelecido pelo v. Acórdão recorrido – o que se considera ad argumentandum 

tantum –, é evidente que a apuração do respectivo quantum não depende apenas 

de cálculo aritmético, sendo indispensável a instauração de procedimento 

de liquidação por arbitramento, no qual se devem observar os princípios do 

contraditório e da ampla defesa.

Por último, alega violação dos arts. 405 e 406 do CC/2002. Esclarece 

que, segundo o acórdão recorrido, a “indenização deveria ser acrescida de juros 

moratórios desde 9.5.2006, data da apresentação das contrarrazões ao recurso 

de apelação pela Domus, até a data do pagamento do valor da condenação. O 

Tribunal Local determinou, ainda, a incidência de juros remuneratórios no 

percentual de 1% ao mês sobre o valor da condenação, os quais deveriam incidir 

desde a data do cumprimento do auto de desocupaçao até a data de pagamento 

do valor da condenação” (e-STJ fl s. 539/540). Argumenta a recorrente que, 

“no entanto, no caso em tela, o valor equivalente à condenação arbitrada pelo 

v. Acórdão recorrido foi retirado da disponibilidade da Domus em 29.10.2010, 

antes mesmo da publicação do v. acórdão referente ao julgamento do recurso 

de apelação interposto pela RF Participações, mais especifi camente quando 

da efetivação da ordem de bloqueio da quantia de R$ 2.850.000,00 em conta 

corrente de sua titularidade, tudo em cumprimento à r. decisão de fl s. 113/117 

dos autos da ação cautelar n. 45875-05.2010.8.06.0000/0 em apenso” (e-STJ fl . 

751). E conclui (e-STJ fl . 751):

109. Data maxima venia, uma vez que o valor equivalente ao total da 

condenação imposta à Domus está bloqueado judicialmente e vem sendo 

corrigido desde antes da fi xação da própria condenação pelo v. acórdão recorrido, 

não há falar em mora, de modo que não cabe exigir-se da Domus o pagamento 

de encargos de nenhuma natureza (juros moratórios, juros compensatórios, 

correção monetária ou o que quer que seja), como equivocadamente determinou 

o v. acórdão recorrido. E isto em conformidade com o entendimento desse 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

RF Participações Ltda. apresentou contrarrazões (e-STJ fls. 824/870), 

e o recurso especial não foi admitido na origem (e-STJ fl s. 873/875), tendo 
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seguimento por força de decisão proferida no AREsp n. 212.598/CE (e-STJ fl . 

1.766).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (Relator): Cuidam os autos de 

embargos de terceiro, com pedido de liminar (e-STJ fl . 5/20), propostos por RF 

Participações Ltda. contra Domus Cia. de Crédito Imobiliário e Intermaris World 

Trade S.A., narrando os seguintes fatos (e-STJ fl s. 12/14):

Por via de contrato particular de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca 

celebrado aos 17 de julho de 1992 (doc. 05), a embargada Intermaris World Trade 

S.A. adquiriu da embargada Domus Companhia de Crédito Imobiliário o imóvel 

que está localizado nesta Capital, à Av. Desembargador Moreira, 1954, conforme 

se extrai da cópia do citado documento, a qual segue a presente (doc. 05).

O citado imóvel é objeto da matrícula de n. 25.377 do Cartório de Imóveis da 4ª 

Zona Imobiliária, desta Urbe (docs. 07).

Porém, em meados de 1995, a então adquirente do imóvel acima citado foi 

submetida a um processo de cisão, com versão de parcela de seu patrimônio a 

uma outra sociedade, que em tal processo foi denominada incorporadora. Esta 

sociedade incorporadora é precisamente a empresa RF Participações Ltda.

Por via do citado processo de cisão, a embargante, que até aquela data 

era integrante do quadro societário da acionada Intermaris World Trade S/A, 

retirou-se da sociedade, recebendo como contra partida pela sua participação 

na sociedade, que ali se extinguia, parte do patrimônio daquela, nos precisos 

termos do documento Anexo – Instrumento de Protocolo de Cisão (doc. 08), que foi 

devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará aos 28 de junho 

de 1996, portanto muito antes de até mesmo se iniciar o processo de cobrança 

movido por Domus contra Intermaris.

[...]

Assim sendo, a partir da data da efetivação da cisão acima noticiada, a 

embargante vem exercendo mansa e pacifi camente a sua posse sobre o imóvel 

objeto da arrematação levada a efeito nos autos do Processo de Execução n. 

1997.02.09469-0, do qual somente veio a ter ciência agora.

[...]

Todavia, não obstante tenha alienado o bem imóvel objeto destes embargos, 

livremente e representada por seus administradores, isto tendo ocorrido 

em junho de 1996, a embargado Intermaris World Trade S.A., tendo em vista 
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sua sucumbência na ação de cobrança que lhe moveu a embargada Domus 

Companhia de Crédito Imobiliário, e com a fi nalidade de garantir a execução que 

se principiava, ofereceu à penhora, por petição que repousa às fl s. 212 dos autos 

do processo principal, protocolizada em juízo aos 26.09.2000, precisamente o 

bem que alienara à embargante, mais de cinco anos antes, estando todas estas 

alegações documentalmente comprovadas.

Na convolação prazal legal, a embargada Intermaris ajuizou ação de Embargos 

à Execução, que igualmente findaram por serem julgados improcedentes, 

prosseguindo-se então com o procedimento de satisfação do crédito da 

exequente Domus, por via do praceamento do imóvel que garantia a execução. 

Verifi ca-se que assim se deu pelo despacho judicial lançado às fl s. 238 dos autos 

principais, já aos 14.10.2002, pelo qual este Juízo determinou, como procedimento 

preparatório da arrematação, fosse o imóvel previamente avaliado.

O procedimento licitatório prosseguiu, permeado de irregularidades formais, 

segundo alegações da embargada Intermaris constantes dos autos, culminando 

com a arrematação do bem em hasta pública pelo ínfi mo valor de R$ 760.000,00 

(setecentos e sessenta mil reais), tendo o respectivo auto de arrematação sido 

lavrado aos 13 de janeiro de 2005, conforme fls. 323 do já aludido caderno 

processual.

Após rejeitar liminarmente embargos à arrematação ajuizados pela embargada 

Intermaris, este Juízo deferiu à embargada Domus imissão na posse do imóvel 

objeto da arrematação, que, todavia, conforme se extrai dos documentos anexos, 

havia sido alienado à embargante quase dez anos antes, conforme documento 

público registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará em 28.06.1996. Fixou 

este Juízo o prazo de vinte dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena 

de desocupação forçada, mediante emprego de força pública.

A ciência da embargante acerca do deferimento de tal pedido de imissão 

de posse, como é cediço, fi ndou por consumar a turbação de sua posse, o que 

lhe gera o direito à propositura dos presentes, para se ver protegida em face da 

agressão à sua posse, já noticiada, encontrando esta ação suporte legal na letra 

do art. 1.046 do Código de Processo Civil, acima transcrito.

Os embargos de terceiro, protocolizados e distribuídos em 28.3.2005 

(e-STJ fl s. 3/4), foram julgados extemporâneos em sentença de 30.3.2005, com 

o seguinte teor (e-STJ fl s. 341/345):

Tratam os presentes autos de embargos de terceiro promovidos por RF 

Participações Ltda em face de Domus – Cia de Crédito Imobiliário, em tudo nos 

termos da exordial de fl s.

Após devidamente analisadas as condições de recebimento dos mesmos, com 

o devido respeito, máxima vênia, não merecem acolhida tais argumentações da 

embargante.
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Dispõe o artigo 1.048 da lei adjetiva civil, ao disciplinar os embargos de terceiro 

“in verbis”:

os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de 

conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo 

de execução, até 05 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou 

remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Ora, está evidente que o prazo se encontra totalmente expirado, pois consta 

às fl s. 323 do processo executivo o Auto de Arrematação do bem penhorado, isso 

datado de 13 de Janeiro de 2005, oportunidade em que todos já tiveram a devida 

ciência, inclusive foram interpostos embargos à arrematação conforme dos autos 

de n. 2005.0001.7267-9, os quais não foram recebidos, em tudo consoante a 

decisão de fl s. 134/138 dos apontados autos, presente então a preclusão para o 

objeto dos atuais embargos.

Outro aspecto, que não há que se questionar é a utilização indevida dos meios 

processuais de forma puramente procrastinatória, esquecendo-se que o Juiz é 

mais que simplesmente um aplicador da lei, e sim é um interprete da lei, devendo 

assim limitar essa atuação e objetivar a devida prestação jurisdicional.

É bem verdade que muitos mecanismos legais precisam ser modifi cados ou 

introduzidos, mas de nada valerá se o verdadeiro operador do direito não souber 

utilizá-lo dentro das razões a que se destina a norma, o que se denomina de 

“interesse do legislador”, daí fundamental a postura do magistrado para a correta 

prestação jurisdicional.

Nunca e em tempo algum a embargante veio aos autos para demonstrar 

seu suposto interesse, mesmo na hipótese de pessoas jurídicas diferentes 

(Intermaris World Trade S.A. – Comércio Exterior e RF Participações Ltda), as mesmas 

possuem interesses comuns, possuem sócios comuns, no caso Roberto Fonseca 

Fontenele e Humberto Fontenele, o segundo subscreveu a outorga aos embargos 

à arrematação e o primeiro outorgou poderes para a interposição dos presentes 

embargos de terceiro.

Ora, admitir a hipótese da ausência de conhecimento quanto à arrematação 

consumada, é indiscutivelmente, uma maneira legal, processual, onde a parte 

busca incansavelmente alguma forma de retardar a decisão quanto à imissão 

de posse já deferida, porém deve o magistrado, conforme dito, limitar tais 

pretensões.

Em sendo assim nada resta senão em considerar:

01) Consta da av-2-25.377, de 08 de Outubro de 2004, matrícula de n. 25.377, 

cartório de registro de imóveis da 4ª zona, que a propriedade do imóvel situado 

na Avenida Desembargador Moreira, n. 1954, é de Intermaris World Trade S.A. - 

Comércio Exterior e não da autora dos presentes embargos de terceiro;
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02) Nunca constou dos autos da execução o manifesto interesse da 

embargante, isso diante de interesses comuns societários e da cisão realizada. Em 

sede de embargos à arrematação constou como interesse somente da Intermaris 

World Trade S.A. - Comércio Exterior, sempre omitindo-se a atual embargante;

03) Documental a prova de sócios em comum, o que se demonstra patente o 

conhecimento dos fatos e o desenvolver dos atos processuais, suas consequências, 

afastando assim a hipótese da ausência de conhecimento;

Desta forma, em respeito aos princípios norteadores do direito, é que 

tenho que os presentes embargos de terceiro possuem função puramente 

procrastinatória, além do que considero interpostos de forma extemporânea na 

forma do artigo 1.048 do Código de Processo Civil Brasileiro, em tudo para deixar 

de recebê-los, diante das considerações já aduzidas.

Em apelação (e-STJ fl s. 349/378), a RF alegou ser nula a sentença por 

ausência de relatório e afi rmou ter proposto os embargos de terceiro dentro do 

prazo legal, ressaltando que as empresas não tinham sócios em comum após 

a cisão. Requereu o provimento da apelação “para anular a decisão recorrida, 

que se ressente de requisito essencial, seja para proferir outra em seu lugar, 

determinando o recebimento e processamento dos embargos de terceiro em 

questão” (e-STJ fl s. 377/378).

A Domus apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, que a 

autora seria parte ativa ilegítima por ter simulado uma situação de terceiro 

prejudicado, que os embargos de terceiro seriam, de fato, intempestivos, 

inexistindo “dúvida sobre o total conhecimento do processo executivo por parte 

da apelante” (e-STJ fl . 485), e que a sentença não seria nula. Pediu, ao fi nal, que 

fosse reconhecida a ilegitimidade ativa, declarada a apelante litigante de má-fé, 

“condenando-a ao pagamento de uma indenização à apelada” (e-STJ fl . 493), e 

desprovida a apelação.

O Tribunal conheceu da apelação e lhe deu provimento (e-STJ fls. 

579/596) para, além de reconhecer a tempestividade dos embargos de terceiro, 

aplicar a teoria da causa madura e julgar procedentes os embargos de terceiro 

em seu mérito e, “diante da impossibilidade de concessão da tutela específi ca 

da obrigação, convertê-la em perdas e danos, condenando a Domus – Cia de 

Crédito Imobiliário ao pagamento do valor fruto da alienação do bem objeto 

da Matrícula n. 25.377, do Cartório de Registro de Imóveis da 4ª Zona desta 

Comarca (R$ 2.850.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), 

que se encontra bloqueado em sua conta corrente por força da medida cautelar 

concedida nos autos do processo n. 45875-05.2010.8.06.0000/0, devidamente 
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corrigido e atualizado mediante a incidência de correção monetária, juros de 

mora a partir do aperfeiçoamento da relação jurídica processual, e de juros 

remuneratórios, devidos inclusive em decorrência da fruição do imóvel e do 

valor fruto de sua alienação, estes últimos a partir de 5 de abril de 2005 (data do 

cumprimento do auto de desocupação/esbulho), cujo quantum total deverá ser 

apurado mediante cálculo aritmético” (e-STJ fl . 596).

O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração opostos pela 

empresa Domus e acolheu os aclaratórios opostos pela autora RF “para o fi m 

de esclarecer que: (a) o termo a quo de incidência dos juros moratórios é o dia 

09.05.2006, data em que a Domus aforou suas contrarrazões de fl s. 357-365, 

com o que restou aperfeiçoada a relação jurídica processual e exercitado seu 

direito ao contraditório; (b) a título de juros de mora e de correção monetária, 

dever ser aplicada apenas a Taxa Selic, incidindo de 09.05.2006 até a data 

da pagamento; e (c) os juros remuneratórios, cujo termo a quo de incidência, 

conforme o acórdão impugnado, é o dia 05.04.2005 (data do cumprimento do 

auto de desocupação/esbulho), tendo como termo ad quem a data do pagamento, 

deve corresponder ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, que reputo 

razoavelmente correspondente à taxa média de mercado” (e-STJ fl s. 703/704).

Primeiramente, com relação à tempestividade dos embargos de terceiro, 

alega a recorrente que “o imóvel que alegadamente teria sido transferido pela 

Intermaris à RF Participações havia sido anteriormente objeto de hipoteca 

instituída por aquela em favor da Domus, hipoteca essa a respeito da qual a RF 

Participações sempre teve pleno conhecimento. dado que era sócia da Intermaris 

quando da sua respectiva instituição” (e-STJ fl . 740).

Daí a interposição do presente recurso especial que agora examino.

I. Violação dos arts. 165, 458, II, 535, I e II, do CPC /1973 – omissões, 

contradições e obscuridade inexistentes

Nos acórdãos recorridos, o TJCE, de forma clara e adotando os 

fundamentos que entendeu adequados, (i) aplicou a teoria da causa madura, 

disciplinada no art. 515, § 3º, do CPC/1973, mesmo admitindo que a causa 

versa questões de fato (cf. e-STJ fl s. 587/589); (ii) considerou que o direito ao 

contraditório e ao devido processo legal não foi desrespeitado, tendo em vista 

que, apesar da ausência de citação, a ré apresentou contrarrazões à apelação e os 

elementos de prova disponíveis nos autos foram sufi cientes para o julgamento 

do mérito (e-STJ fl s. 690/691); (iii) reconheceu, para efeito de descaracterizar 
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a intempestividade dos embargos de terceiro, que os elementos juntados ao 

processo são sufi cientes para afastar a presunção acolhida pelo Juiz de Direito 

ao concluir que a embargante tinha conhecimento da arrematação do imóvel; 

(iv) entendeu cabível a aplicação da Súmula n. 84 do STJ; (v) afi rmou que, 

apesar da ausência de registro do compromisso de compra e venda do imóvel, 

os embargos de terceiro estariam amparados sufi cientemente em cisão seguida 

de incorporação devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do 

Ceará; (vi) declarou possível converter o pedido possessório em indenização, 

“nos termos do art. 461-A, § 3º, e 461, § 1º, do CPC, inclusive porque este foi 

o expresso fundamento e respectivo pedido formulado pela Apelante na ação 

cautelar incidental cujo deferimento da medida cautelar requestada acarretou 

o bloqueio do valor fruto da alienação” (e-STJ fl . 593); (vii) esclareceu que a 

importância indenizatória de R$ 2.850.000,00 (dois milhões e oitocentos e 

cinquenta mil reais) equivale “ao valor [...] da alienação do imóvel objeto da 

lide, corrigido monetariamente (o que corresponde ao que a RF efetivamente 

perdeu), mais juros de mora e juros remuneratórios (o que corresponde ao que a 

RF razoavelmente deixou de lucrar)” (e-STJ fl . 700).

Todas as supostas omissões, contradições e obscuridades apontadas no 

recurso especial, portanto, não estão caracterizadas, tendo em vista que o TJCE 

enfrentou as respectivas questões mediante fundamentação que considerou 

apropriada nos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, o que torna 

baldia a alegação de ofensa aos arts. 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC/1973.

II. Contrariedade ao art. 1.048 do CPC/1973 – Tempestividade dos 

embargos de terceiro

O Tribunal de origem decidiu que o Juiz de primeiro grau não poderia 

ter reconhecido a intempestividade dos embargos de terceiro com fundamento, 

apenas, na presunção de que a embargante teve conhecimento da arrematação 

do imóvel pela embargada, ora recorrente. Em seguida, apreciou os elementos 

apresentados pela embargante e concluiu que os referidos embargos seriam 

tempestivos, assim (e-STJ fl s. 590/592):

Portanto, e como se afi gura intuitivo, jamais poderia o magistrado monocrático 

simplesmente presumir que a Embargante/Apelante tenha tomado conhecimento da 

arrematação do imóvel pela Embargada/Apelada Domus Cia de Crédito Imobiliário, 

simplesmente pelo fato de que, no passado, o representante legal da Embargante/

Apelante figurou como sócio de seu genitor, representante legal da Embargada/

Apelada Intermaris World Trade S.A. – vínculo este que, segundo os próprios autos 
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(fl s. 43-44) se desfez desde 4 de novembro de 1996 quando a sentença proferida nos 

embargos de terceiro data de 30 de março de 2005.

Aliás, dos autos mais se pode extrair que: (a) em 28 de outubro de 1995 restou 

aprovado, pelos então sócios da Apelante RE Participações Ltda., Srs. Roberto 

Fonseca Fontenele e Humberto Fontenele, o Protocolo e Justifi cação da cisão 

parcial da Intermaris Wolrd Trade S.A., com a versão do patrimônio desta última à 

primeira (fl s. 39-40); (b) no mesmo dia 28 de outubro de 1995, os mesmos sócios 

aprovaram a incorporação da parcela do patrimônio da Intermaris World Trade 

S.A. pela RF Participações Ltda. (fl s. 41-42), tudo de acordo com os termos do 

Protocolo e Justifi cação de fl s. 63-66 (também datado de 28 de outubro de 1995), 

em que expressamente consta, dentre o patrimônio a ser incorporado pela RF 

Participações Ltda., o bem imóvel objeto da Matricula n. 25.377, do Cartório de 

Registro de Imóveis da 4ª Zona desta Comarca; (c) mais avante, desta feita às fl s. 

43-44, consta o ato de saída do Sr. Humberto Fontenele do quadro de sócios da 

RF Participações Ltda., o que ocorreu em 4 de novembro de 1996; e (d) somente 

em 10 de outubro de 1997 foi ajuizada, pela Domus Cia de Crédito Imobiliário, 

a ação de conhecimento cujo trânsito em julgado da respectiva sentença de 

procedência proferida em desfavor de Intermaris World Trade S.A. embasou a 

ação de execução cujo processamento, por sua vez, redundou na arrematação, 

pela Domus, do imóvel há muito transferido, via cisão seguida de incorporação, à 

RF Participações Ltda.

Adicionalmente a estas veridicidades, todas expressa e claramente 

comprovadas nos autos (que, per si, já bastam para afastar a descabida presunção 

judicial levada a efeito pelo julgador singular), é ainda fato público e notório a 

grave desinteligência há muito havida entre os Srs. Humberto Fontenele e Roberto 

Fonseca Fontenele que também afasta a impertinente presunção de que o último 

tomou conhecimento da arrematação do bem imóvel cujo fruto de sua alienação 

encontra-se atualmente em disputa nestes autos.

Portanto, e a partir da norma processual segundo a qual “o juiz decidirá a lide 

nos limites em que foi proposta”, não competia ao magistrado de planície decidir 

por presunção, mas, ao contrário, devia tê-lo feito a partir dos indícios e provas 

contidas nos autos, e bem assim pelo fato público e notório acima comentado, que, 

todos, levam a crer que somente na iminência do esbulho/turbação a Apelante 

tomou conhecimento da execução.

[...]

No caso em julgamento, certo que os embargos de terceiro foram opostos em 28 

de março de 2005, portanto, ainda antes da consumação do auto de desocupação 

(que ocorreu somente em 5 de abril de 2005, conforme fl. 353), induvidosa a 

tempestividade da oposição. (Grifei.)

Como se observa, a questão da tempestividade dos embargos de terceiro 

foi analisada com base nas provas carreadas aos autos apenas pela autora. Já a 
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recorrente insiste na tese contrária, alegando serem os mesmos sócios das duas 

empresas e no fato da existência de hipoteca anterior, de conhecimento de todos.

Em tal contexto, a reforma do acórdão recorrido neste momento processual 

não é possível, tendo em vista que demandaria o reexame das provas dos autos, 

operação vedada na Súmula n. 7 do STJ.

No entanto, considerando que a adoção da teoria da causa madura deve ser 

afastada, conforme será demonstrado no item seguinte deste voto, viabilizando 

a nulidade do acórdão recorrido, a abertura de prazo para que a embargada, 

ora recorrente, possa apresentar contestação, juntar documentos e requerer a 

produção de outras que forem necessárias à instrução completa do processo, 

a decisão defi nitiva a respeito da tempestividade dos embargos, questão que 

demanda profundo exame das provas, deverá ser tomada posteriormente na 

instância ordinária, após o encerramento da instrução do processo.

III. Ofensa aos arts. 332 e 515, § 3º, do CPC/1973 – Teoria da causa madura 

e cerceamento do direito de defesa

A respeito da impossibilidade de se aplicar a teoria da causa madura na 

hipótese, entendo que tem razão a recorrente. A propósito, assim dispõe o art. 

515, § 3º, do CPC/1973:

Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria 

impugnada.

[...]

§ 3º Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, (art. 267), o 

tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente 

de direito e estiver em condições de imediato julgamento.

A Turma julgadora apoiou seu entendimento a respeito da aplicação da 

teoria da causa madura nos seguintes fundamentos (e-STJ fl s. 589):

Como se vê, a melhor dogmática jurídica brasileira bem aparta a teoria da 

causa madura do efeito devolutivo do recurso, mormente porque, em verdade, 

dela advém um outro efeito o desobstrutivo, decorrente do princípio do impulso 

ofi cial e, como se afi gura evidente, dos princípios constitucionais do acesso a 

justiça, da duração razoável e da efetividade do processo.

Nada obstante, de volta ao caso concreto, compulsando o feito, penso que 

a causa, muito embora verse sobre matéria de fato, encontra-se plenamente 

madura e pronta para julgamento de mérito veridicidade que decorre, de um 
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lado, do reconhecimento (como se verá) da tempestividade da oposição dos 

embargos de terceiro, e, de outro, da subsunção da norma do art. 515, § 3º, do 

CPC, ao caso em julgamento.

(...)

Pois bem, tempestivos os embargos de terceiro, com o que ainda se promove 

neste feito o direito fundamental de ação e o princípio da inafastabilidade do 

Poder Judiciário, e, repito, entendendo madura a causa, eis que reúne todos os 

elementos necessários a formação do livre convencimento motivado, inclusive 

no que se refere a matéria de fato (documentalmente comprovada nos folios), 

avanço rumo a resolução de mérito.

No acórdão dos embargos de declaração, o Tribunal de origem acrescentou 

(e-STJ fl s. 690/691):

Portanto, nada a aclarar no ponto em análise, eis que a aplicação do art. 515, 

§ 3º, do CPC, ao caso dos autos, deveu-se à constatação de que os elementos 

necessários à formação do livre convencimento motivado, inclusive no que se 

refere à matéria de fato, eis que documentalmente comprovada, encontravam-se, 

como de fato encontram-se, sufi cientemente presentes nos autos, pelo que me 

restou o exercício do poder-dever de julgar a lide, em promoção aos princípios da 

celeridade, efetividade e duração razoável do processo.

[...]

Aliás, muito embora também se preste apenas para tentar rediscutir o 

julgamento da causa, não prospera a afirmação de nulidade do acórdão 

porquanto prolatado a despeito da ausência de formal citação da Domus, quando 

esta, ao responder ao recurso de apelação da RF (conforme as contrarrazões 

de fl s. 357-365, aforadas em 09.05.2006), exerceu seu direito constitucional ao 

contraditório, não havendo que se falar em qualquer ofensa ao devido processo.

Demais, cabe observar que a aplicação analógica do art. 285-A, § 2º, do CPC, à 

espécie dos autos, muito bem resolve a discussão:

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito 

e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência 

em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida 

sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.

(...)

§ 2º Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do reú para 

responder ao recurso.

A orientação do Tribunal de origem esbarra na defi nição mais adequada 

que se deve conferir à expressão “condições de imediato julgamento”, inserida 
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no referido § 3º do art. 515 do CPC/1973. Qualquer demanda estará pronta 

para ser julgada quando instaurada a relação processual e encerrada a necessária 

instrução do processo, assegurado às partes o amplo direito de deduzir alegações, 

de requerer a produção das provas que entender necessárias para demonstrar o 

próprio direito material e de impugnar as teses e as provas apresentadas pela 

parte contrária.

J. E. Carreira Alvim, por exemplo, assim confronta a teoria da causa 

madura com o princípio do contraditório:

Apoiando-se em Barbosa Moreira, entende Cruz e Tucci que o preceito em questão 

vulneraria, pelo menos, dois importantes postulados da dogmática processual. O 

primeiro, pertinente ao duplo grau de jurisdição, pois, não tendo o juiz a quo 

se pronunciado sobre o mérito da causa, impor-se-ia a restituição dos autos ao 

órgão inferior, para que desse prosseguimento ao processo. O segundo, pertinente 

ao contraditório, pois não só despreza a participação conjunta e recíproca, durante 

as sucessivas fases do procedimento, de todos os protagonistas do processo, como 

viola o dever imposto ao juiz, de comunicar às partes as vertentes que ele reputa 

relevantes para a formação de sua própria convicção.

No particular, são injustas as críticas de Cruz e Tucci à reforma processual, pois 

não são comprometidos, como se supõe, os apontados postulados da dogmática 

processual.

[...]

No que tange ao contraditório, este não é afastado como se supõe, pois, se o 

processo for extinto liminarmente, ou seja, prematuramente, sem resolução de 

mérito – seja a questão de fato, provada por documentos, ou exclusivamente questão 

de direito – deverá o tribunal, se assistir razão ao apelante, dar provimento ao recurso, 

cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para 

que retome o curso do procedimento; justamente em homenagem ao postulado 

dogmático referido por Cruz e Tucci.

Por isso, o § 3º do art. 515 só será aplicado se o processo “estiver em condições de 

imediato julgamento”, ou seja, se, estando em condições de receber o julgamento no 

juízo a quo – processo em que se cumpriu o contraditório (com contestação, réplica, 

e, eventualmente, até instrução oral) –, entendeu o juiz de julgá-lo extinto sem 

resolução do mérito. (Comentários ao Código de Processo Civil Brasileiro. Curitiba: 

Juruá Editora, 2010, vol. 7, págs. 70/71 – grifei.)

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, da mesma forma, 

assim lecionam:

9. Condição de julgamento imediato. Embora da norma conste a aditiva 

“e”, indicando que o tribunal só pode julgar o mérito se se tratar de matéria 
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exclusivamente de direito e a causa estiver em condições de julgamento imediato, 

é possível o julgamento de mérito pelo tribunal, quando a causa estiver madura 

para tanto. Exemplo disso ocorre quando é feita toda a instrução, mas o juiz extingue 

o processo por ilegitimidade de parte (CPC 267 VI). O tribunal, entendendo que as 

partes são legítimas, pode dar provimento à apelação, afastando a carência e 

julgando o mérito, pois essa matéria já terá sido amplamente debatida e discutida 

no processo. Esse é o sentido teleológico da norma: economia processual. (Código 

de Processo Civil Comentado. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 

1.056 – grifei.)

Ocorre que, no presente caso, a relação processual nem sequer se completou, 

não tendo havido a citação da recorrente, à qual não foi deferido prazo para 

contestar a ação. Apenas apresentou contrarrazões à apelação, sem produzir 

provas, afi rmando a intempestividade dos embargos de terceiro, a ilegitimidade 

ativa e a litigância de má-fé da embargante. Dessa forma, sem que a relação 

processual tenha se formado regularmente e sem que se conferisse à embargada 

o direito de requerer, fundamentadamente, a produção de determinadas provas, 

não era possível aplicar a teoria da causa madura com o propósito de julgar o 

próprio mérito da ação. Nesse sentido:

Processo Civil. Querela nullitatis ajuizada. Extinção do processo sem 

resolução de mérito, por inépcia, em primeiro grau, antes da citação do réu. 

Reconhecimento da irregularidade da extinção, pelo Tribunal, por inexistência 

de inépcia. Julgamento do mérito do processo, aplicando-se a teoria da causa 

madura. Impossibilidade.

1. A extinção do processo sem resolução de mérito, por inépcia, é possível 

antes mesmo da citação do réu. Se o Tribunal, contudo, afasta esse motivo de 

extinção, não pode julgar o mérito da ação aplicando a teoria da causa madura 

sem, antes, determinar a citação do réu para regular formação da relação jurídico-

processual.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1.136.276/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 27.3.2012, DJe 17.4.2012.)

Processual Civil. CPC, art. 515, § 3º. Apelação. “Teoria da causa madura”. Não 

ocorrência. Ausência de citação da parte ré. Recurso especial. Ausência de 

impugnação aos fundamentos sufi cientes do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. 

Analogia. Não conhecimento.

- Não se pode aplicar a chamada “teoria da causa madura” se o processo não 

está em condições de imediato julgamento no Tribunal, dada a ausência de 

citação da parte ré para apresentar resposta à ação que lhe é movida.
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- A jurisprudência desta Corte é pacífi ca em aplicar o enunciado n. 283/STF, 

por analogia, ao recurso especial que não ataca especifi camente os fundamentos 

sufi cientes para manter o acórdão recorrido.

- Recurso especial não conhecido.

(REsp 813.899/RS, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, 

julgado em 14.3.2006, DJe 11.5.2006.)

Ademais, “de essencial relevância destacar que a jurisprudência do STJ 

admite a não aplicação da teoria da causa madura quando for prejudicada a 

produção de provas pela parte de forma exauriente” (REsp 1.215.368/ES, 

Relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 1º.6.2016, DJe 

19.9.2016).

Portanto, o acórdão recorrido deve ser reformado para afastar a aplicação do 

art. 515, § 3º, do CPC/1973, inexistindo causa madura a permitir o julgamento 

da demanda diretamente em segundo grau.

Destaco que o Juiz de primeiro grau acolheu a intempestividade dos 

embargos com base nas peças juntadas pela própria embargante, o que 

não representa cerceamento do direito de defesa. No entanto, a partir do 

momento em que o Tribunal de origem decidiu que não se poderia adotar 

mera “presunção”, concluindo por afastar a intempestividade dos embargos e 

diante do fato de que tal questão, no presente caso, tem natureza essencialmente 

probatória, o caminho correto seria determinar o retorno dos autos à origem 

para o processamento da ação, com a devida instrução por ambas as partes.

Com isso, o retorno do processo ao primeiro grau viabilizará, inclusive, o 

reexame da tempestividade dos embargos de terceiro, mas à luz também das 

provas que serão apresentadas e requeridas pela ré.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e lhe dou parcial 

provimento para afastar a teoria da causa madura e determinar o processamento 

dos embargos de terceiro em primeiro grau, abrindo-se vista à embargada, 

ora recorrente, para contestar a ação e participar da instrução completa do 

feito, cabendo ao magistrado reapreciar, inclusive, a questão pertinente à 

tempestividade dos embargos à luz dos elementos de convicção que vierem 

a instruir os autos. Ficam prejudicadas as demais questões apresentadas no 

recurso especial e não apreciadas nesta assentada.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.561.097-RJ (2015/0071090-3)

Relator: Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do 

TRF 5ª Região)

Relator para o acórdão: Ministro Marco Buzzi

Recorrente: P G P L

Advogados: Eduardo Saul Marques Stoliar - RJ122613

Mariana Megre e outro(s) - RJ158214

Recorrido: S L L (menor)

Repr. por: C L A L

Advogados: Paulo Malta Lins e Silva e outro(s) - RJ015880

João Paulo Lins e Silva - RJ094728

Eduardo Rodolpho Martins Ferreira de Carvalho e outro(s) - 

RJ187243

EMENTA

Recurso especial (art. 105, inc. III, “a”, da CRFB/1988). Autos 

de agravo de instrumento na origem. Ação de oferta de alimentos. 

Participação nos lucros e resultados. Integração na base de cálculo da 

verba alimentar. Acréscimo patrimonial decorrente do contrato de 

trabalho, apto ao incremento da possibilidade do alimentante.

Insurgência do autor/devedor.

Hipótese: defi nir se a participação nos lucros e resultados integra 

a base de cálculos dos alimentos, fi xados, em sede de ação de oferta 

de alimentos, no equivalente a 20% do salário líquido do demandante.

1. Ausência de violação ao artigo 535, inciso II, do Código 

de Processo Civil de 1973, na medida em que o aresto estadual 

se encontra devida e sufi cientemente fundamentado, apenas tendo 

adotado tese contrária à pretensão declinada pela parte ora recorrente.

2. O título executivo, ao fornecer os parâmetros para sua 

interpretação, dispôs como base de cálculo o salário líquido, esse 

entendido como os valores brutos auferidos pelo empregado, 

subtraídos apenas os descontos da previdência e do imposto de renda. 

Ao se proceder à leitura da sentença, infere-se que o termo salário foi 

utilizado como equivalente às expressões rendimentos e ganhos.
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2.1 A verba recebida a título de participação nos lucros 

objetiva estimular a produtividade do empregado, pois esse terá seus 

vencimentos ampliados na medida em que produza mais, tratando-se, 

portanto, de rendimento decorrente da relação de emprego. Desse 

modo, a circunstância de a referida verba, nos termos do art. 7º, inc. 

XI, CRFB/1988 não poder ser considerada para efeito de incidência 

de ônus sociais, trabalhistas, previdenciários, não impede que seja 

considerada como base de cálculo para se aferir o quantum devido a 

título de alimentos. Precedentes.

2.2 Assim, para fi ns de apuração do valor relativo aos alimentos, 

deve ser reconhecida a natureza salarial/remuneratória da verba em 

questão, porquanto inegavelmente implica acréscimo em uma das 

variáveis do binômio da prestação alimentar, isto é, na possibilidade do 

alimentante, devendo os valores auferidos a tal título integrar a base de 

cálculo da prestação alimentar.

3. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, após 

o voto-vista do Ministro Marco Buzzi negando provimento ao recurso especial, 

divergindo do relator, e o voto do Ministro Luis Felipe Salomão no mesmo 

sentido, e o voto da Ministra Maria Isabel Gallotti acompanhando o relator, e 

o voto do Ministro Antonio Carlos Ferreira acompanhando a divergência, por 

maioria, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto divergente do 

Ministro Marco Buzzi.

Vencidos o relator e a Ministra Maria Isabel Gallotti. Votaram com o Sr. 

Ministro Marco Buzzi os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão e Antonio Carlos 

Ferreira (Presidente).

Brasília (DF), 06 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Presidente

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 2.3.2018
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª 

Região): Os autos dão conta de que, na origem, P. G. P. L. ajuizou ação de oferta 

de alimentos em favor de sua fi lha, S. L. L. O pedido foi julgado procedente 

em parte, fi xando-se a pensão alimentícia mensal “no equivalente a 20% do seu 

salário líquido, assim considerados os valores brutos, menos os descontos da 

previdência e IR e mais o plano de saúde por ele ofertado” (fl s. 7/10, Apenso 1).

Iniciado o cumprimento da sentença, a alimentanda, representada por sua 

genitora, peticionou nos autos, noticiando o recebimento, pelo alimentante, 

de valores a título de participação nos lucros em março/2012 e março/2013, 

bem como a não incidência dos descontos devidos a título de pensão sobre 

as referidas verbas. Requereu a expedição de ofício ao órgão empregador para 

que informasse o respectivo valor e os motivos pelos quais não efetuados os 

descontos relativos aos alimentos, assim como a determinação para que os 

descontos recaiam sobre todos os ganhos do devedor (fl s. 15/16, Ap. 1), o que 

foi deferido pelo MM. Magistrado de piso (fl . 4, Ap. 1).

Contra a decisão foi interposto agravo de instrumento, indeferido 

monocraticamente pelo il. Desembargador Relator (fl s. 13/17), nos termos da 

decisão assim ementada:

Agravo de instrumento. Oferecimentos de alimentos. Elementos constantes 

dos autos que demonstram que a quantia fi xada atende ao binômio necessidade/

possibilidade. O percentual correspondente à pensão alimentícia deve incidir 

sobre a verba denominada participação nos lucros e resultados percebida pelo 

alimentante. Cabimento. Precedentes do TJRJ.

Seguimento negado com base no art. 557 do CPC.

A decisão foi mantida pela Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, estando o respectivo acórdão assim 

ementado:

Agravo interno. Agravo de instrumento. Agravo do art. 557, § 1º do CPC, 

interposto contra decisão monocrática deste Relator que, confi rmou a decisão 

do Juízo ‘a quo’ e negou seguimento ao recurso, na forma do art. 557 do CPC, por 

manifestamente improcedente. Recurso improvido. (fl . 36)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 46/50).
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Daí o presente recurso especial, interposto com fundamento na alínea a do 

permissivo constitucional, apontando violação dos arts. 467, 471 e 535, II, do 

Código de Processo Civil.

Alega o recorrente, em síntese, ofensa à coisa julgada. Afirma que a 

participação nos lucros e resultados não integra o salário do trabalhador e que, 

“sendo a sentença límpida ao delimitar a base de cálculo dos alimentos ao salário 

do alimentante, não há que se falar, por óbvio, de desconto de alimentos sobre 

verbas que não integram a remuneração” (fl . 58).

Não foram apresentadas contrarrazões (fl . 75).

Inadmitido na origem (fl s. 84/88), o agravo interposto foi provido para 

melhor exame da matéria (fl s. 140/142).

O Ministério Público Federal opinou pelo improvimento do recurso (fl s. 

127/134).

É o relatório.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 

5ª Região) (Relator): O recurso será examinado à luz do Enunciado n. 2 

do Plenário do STJ, nos seguintes termos: “Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março 

de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça.”

A questão controvertida posta no recurso especial cinge-se a determinar 

se os valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados integram 

ou não a base de cálculo dos alimentos fi xados em percentual sobre o salário do 

alimentante.

No caso dos autos, a pensão alimentícia foi fi xada “no equivalente a 20% do 

seu salário líquido, assim considerados os valores brutos, menos os descontos da 

previdência e IR e mais o plano de saúde por ele ofertado” (fl s. 7/10, Apenso 1).

O Tribunal de origem, ao examinar a questão, decidiu nos seguintes 

termos:
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Não se pode olvidar, a boa qualificação profissional do alimentante - 

funcionário do BNDES - a cuja remuneração acresce-se a participação sobre os 

lucros da empresa.

Compõe a pensão alimentícia também os valores percebidos a título de 

participação nos lucros, ante o seu caráter remuneratório, como, aliás, já sumulado 

por este Tribunal de Justiça no verbete n. 250: “O percentual correspondente à 

pensão alimentícia deve incidir sobre a verba denominada participação nos lucros 

e resultados percebida pelo alimentante.” Referência: Processo Administrativo n. 

0032042 20.2011.8.19.0000 Julgamento em 12.09.2011 Relator: Desembargador 

Maurício Caldas Lopes. Votação unânime.

A participação nos lucros integra, sim, a base de cálculo dos alimentos, dado 

ao seu caráter eminentemente remuneratório. (fl s. 14/15)

O recorrente, no entanto, afi rma que a participação nos lucros e resultados 

não integra o seu salário e que, “sendo a sentença límpida ao delimitar a base de 

cálculo dos alimentos ao salário do alimentante, não há que se falar, por óbvio, 

de desconto de alimentos sobre verbas que não integram a remuneração” (fl . 58).

A questão é polêmica e tem despertado debates, não havendo ainda, 

entre as Turmas que compõem a eg. Segunda Seção, consenso a respeito do 

tema, conforme se observa pelos seguintes precedentes da Terceira e da Quarta 

Turma:

Civil. Processual Civil. Família. Alimentos. Inclusão dos valores percebidos pelo 

devedor a título de participação em lucros e resultados nos alimentos devidos à 

alimentada. Impossibilidade e desnecessidade.

1 - Ação distribuída em 11.8.2008. Recurso especial interposto em 06.3.2013 e 

atribuído à Relatora em 25.8.2016.

2 - O propósito recursal é defi nir se deve ser incorporado à prestação alimentar 

devida à alimentada o valor percebido pelo alimentante a título de participação nos 

lucros e resultados.

3 - O ordenamento jurídico reiteradamente desvincula a participação nos lucros 

e resultados da empresa do salário ou da remuneração habitualmente recebida, 

tipificando-a como uma bonificação de natureza indenizatória, eventual e 

dependente do desenvolvimento e do sucesso profissional no cumprimento das 

metas estabelecidas. Inteligência do art. 7º, XI, da Constituição Federal e do art. 3º da 

Lei n. 10.101/2000. Precedentes do Tribunal Superior do Trabalho.

4 - A percepção, pelo alimentante, de valores adicionais e eventuais não impacta, 

em regra, na redefi nição do valor dos alimentos a serem prestados, ressalvadas as 

situações em que as necessidades do alimentado não foram inicialmente satisfeitas 

ou sofreram alterações supervenientes que justifi cam a readequação do valor.
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5 - Supridas as necessidades do alimentado pelo valor regularmente fi xado, não 

há motivo para que o aumento dos rendimentos do alimentante refl ita-se imediata 

e diretamente no valor destinado aos alimentos, sobretudo quando os acréscimos 

são eventuais e originados exclusivamente do desenvolvimento e do cumprimento de 

metas profi ssionais.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1.465.679/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 

17.11.2017)

Civil. Processual Civil. Família. Alimentos provisórios. Fixação do valor 

e percentual sobre o salário. Incidência sobre verbas não remuneratórias. 

Possibilidade.

1. Recurso especial voltado para determinar se os alimentos provisórios, 

fi xados em percentual sobre os rendimentos líquidos do alimentante, incluem 

adicionais, abonos e participação nos lucros.

2. Questão que ultrapassa o óbice do Enunciado de n. 7 da Súmula do STJ, pois 

se limita em dizer se os alimentos provisórios, provisionais ou pro tempore, estão 

calcados, tão-só, na necessidade dos alimentados ou também abarcam cota de 

sucesso fi nanceiro do alimentante.

3. As variações positivas na remuneração total do alimentante, de regra, não terão 

impacto no valor dos alimentos, salvo se as necessidades do alimentado, constatadas 

inicialmente, não tiverem sido supridas integralmente, ou ainda, quando houver 

superveniente alteração no elemento necessidade.

4. Supridas as necessidades legalmente preconizadas pelo valor já pago, e não 

sendo os alimentos provisórios, provisionais ou pro tempore, cota de participação 

no sucesso do alimentante, razão não há para que o aumento dos rendimentos do 

alimentante, mormente aqueles oriundos de verbas não regulares, tenha refl exos 

proporcionais no monte destinado aos alimentos.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1.261.247/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 

26.4.2013)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Pensão alimentícia. Base de 

cálculo. Participação nos lucros.

1. Nas razões do agravo interno em apreço, a parte ora agravante não refutou 

especifi camente os fundamentos, no tocante ao tema da preclusão, uma vez que 

nada argumentou no sentido de afastar a aplicação da Súmula 284/STF.

2. De acordo com precedentes, as parcelas percebidas a título de “participação nos 

lucros” confi guram rendimento, devendo integrar a base de cálculo da pensão fi xada 

em percentual, uma vez que o conceito de rendimentos é amplo, mormente para fi ns 

de cálculo de alimentos.
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3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.070.204/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

DJe de 25.9.2017)

Processo Civil. Direito de Família. Recurso especial. Não configuração de 

violação ao art. 535 do CPC. Execução de obrigação alimentar. Base de cálculo. 

Décimo terceiro salário. Participação nos lucros e resultados. Aviso prévio. 

Compensação. Impossibilidade. Não ocorrência de enriquecimento ilícito.

1. Não houve ofensa ao artigo 535 do CPC, porquanto, embora rejeitados os 

embargos de declaração, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia foram 

efetivamente analisados pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de 

forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. Os alimentos arbitrados em valor fi xo devem ser analisados de forma diversa 

daqueles arbitrados em percentuais sobre “vencimento”, “salário”, “rendimento”, 

“provento”, entre outros ad valorem. No primeiro caso, a dívida consolida-se com 

a fi xação do valor e periodicidade em que deve ser paga, não se levando em 

consideração nenhuma outra base de cálculo. (REsp 1.091.095/RJ, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16.04.2013, DJe 25.04.2013).

3. No caso, os descontos realizados sobre o décimo terceiro salário percebido 

nos anos de 2002 e 2003 ocorreram durante o período em que a obrigação 

alimentar tinha sido arbitrada no valor fi xo de 4,5 salários mínimos (de julho/2002 

a maio/2004). Dessarte, tendo o juízo singular fixado o valor da obrigação 

em montante fixo, sem proceder a ressalva alguma, a dívida alimentar deve 

necessariamente observar tal diretriz, excluindo-se, portanto, a referida parcela.

4. A desvinculação da participação nos lucros operada pela Constituição da 

República de 1988, em seu art. 7º, inc. XI, não teve o condão de alterar a essência 

dessa rubrica a ponto de descaracterizá-la, tendo objetivado primordialmente 

incentivar a sua utilização pelos empregadores, desonerando-os quanto à integração 

do seu valor ao salário e ao pagamento de diferenças refl exas em outras parcelas 

trabalhistas, além dos encargos sociais.

5. Dessarte, a despeito dessas verbas serem desvinculadas do conceito de 

remuneração, configuram-se como rendimento, porquanto geram acréscimo 

patrimonial, devendo integrar a base de cálculo dos alimentos.

6. No caso concreto, o montante percebido a título de participação nos lucros 

sofreu a incidência da pensão alimentícia em janeiro de 2005, quando prevista a 

pensão em 55% dos rendimentos brutos do recorrente, de modo que absolutamente 

factível tal desconto, haja vista que essa parcela se encontra encartada no conceito 

de rendimento; mormente em razão de a decisão da revisional ter determinado como 

base de cálculo dos alimentos os rendimentos líquidos, com exclusão tão somente 

dos descontos relativos ao imposto de renda e à previdência social (fl . 356).
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7. O aviso prévio consiste, em última instância, no pagamento efetuado pelo 

empregador ao empregado pela prestação de serviços durante o restante do 

contrato de trabalho ou à indenização substitutiva pelo seu não cumprimento por 

qualquer das partes. Em ambas as hipóteses - natureza salarial ou indenizatória -, 

trata-se de verba rescisória, razão pela qual não incide o desconto da pensão 

alimentícia, ressalvada disposição transacional ou judicial em sentido contrário 

(ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio).

8. No presente feito, houve decisão judicial expressa determinando o desconto 

de 55% do total das verbas rescisórias, com fundamento na postura recalcitrante 

do recorrente em pagar a pensão devida.

9. Os valores pagos a título de alimentos, via de regra, não são suscetíveis 

de compensação, ressalvadas hipóteses excepcionais, em que configurado 

o enriquecimento sem causa do alimentando, o que não ocorre no presente 

feito, porquanto o recorrido ostenta condição de saúde especial, realmente 

necessitando de cuidados extraordinários que demandam despesa 

consideravelmente maior.

10. In casu, não obstante indevidos os descontos perpetrados sobre o 13º 

salário, é certa a sua incompensabilidade com prestações posteriores.

11. Ressalva dos Ministros Maria Isabel Gallotti e Raul Araújo quanto à 

incidência da pensão alimentícia sobre a rubrica denominada participação nos 

lucros apenas quando comprovada a necessidade do alimentando, o que, no caso 

dos autos, foi devidamente demonstrada.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1.332.808/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 

24.2.2015)

Embargos de declaração em agravo de instrumento. Expediente manejado 

com nítido e exclusivo intuito infringencial. Recebimento do reclamo como agravo 

regimental. Pensão alimentícia. Alimentante beneficiário de gratificação a 

título de participação nos lucros de sociedade empresária. Evidente caráter 

remuneratório da verba. Correta incidência na base de cálculo da pensão 

alimentícia. Recurso não provido. (EDcl no Ag 1.214.097/RJ, Rel. Ministro Marco 

Buzzi, Quarta Turma, DJe de 21.11.2011).

Mesmo no âmbito da Quarta Turma, não obstante os julgados citados, o 

entendimento não se encontra consolidado, conforme se verifi ca pela ressalva 

expressa dos em. Ministros Raul Araújo e Isabel Gallotti no REsp 1.332.808/SC, 

razão pela qual trago novamente à Turma o conhecimento da questão.

Como bem observado pelo em. Ministro Luis Felipe Salomão no voto 

condutor do citado julgado, “os alimentos arbitrados em valor fixo devem 
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ser analisados de forma diversa daqueles estabelecidos em percentuais sobre 

‘vencimento’, ‘salário’, ‘rendimento’, ‘provento’, dentre outros ad valorem, 

mostrando-se essencial, no último caso, o conhecimento sobre a exata extensão 

de sua base de cálculo”.

Entretanto, diversamente do entendimento esposado por S. Exa., penso 

que os valores recebidos a título de participação nos lucros não confi guram 

salário.

Na esteira da ressalva apresentada pela Ministra Isabel Gallotti naquele 

mesmo julgamento - entendimento que foi também manifestado no REsp 

1.098.585/SP, no qual fi cou vencida -, tenho que, em se tratando de verba 

alimentar fi xada em percentual sobre o salário do alimentando, como no caso 

dos autos, a participação nos lucros, em princípio, não deve integrar a base de 

cálculo dos alimentos. Salvo se expressamente assim for acertado no momento 

de sua fi xação ou, conforme ressaltado pela Ministra Isabel, fi car demonstrada a 

insufi ciência dos alimentos regularmente fi xados, em ação revisional.

Com efeito, cuidando-se de ganho eventual, os valores recebidos a título 

de participação dos lucros, como se sabe, não integram o salário, não ostentando 

caráter salarial.

Nesse sentido, o voto condutor proferido pela em. Ministra Nancy Andrighi 

no REsp 1.465.679/SP, já citado, do qual se colhe o seguinte excerto:

A solução acerca da possibilidade de incorporação da participação nos lucros 

e resultados aos alimentos devidos à menor, especialmente quando fi xados em 

um determinado percentual sobre os vencimentos do alimentante, depende, em 

primeiro lugar, do exame da natureza jurídica da referida verba, tendo em vista 

que, se porventura constatado que o valor percebido possui natureza salarial, 

deverá, em regra, ser incorporado ao percentual equivalente nos alimentos 

regularmente prestados ao credor.

[...]

Inicialmente, verifi ca-se que o art. 7º, XI, da Constituição Federal, expressamente 

desvincula a participação nos lucros e resultados da remuneração percebida pelo 

trabalhador:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social:

XI – participação nos lucros, ou resul    tados, desvinculada da remuneração.

Além disso, anote-se que o Tribunal Superior do Trabalho fi xou o entendimento 

de que o valor pago a título de participação em lucros e resultados tem natureza 
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indenizatória e, ainda que paga em periodicidade diversa daquela estipulada na 

legislação de regência, não se transmuda em salário ou remuneração. Nesse sentido, 

confi ra-se:

Participação nos lucros. Pagamento parcelado. Previsão em acordo 

coletivo. Validade.

Não merece reparos a decisão do Regional que manteve a natureza 

jurídica indenizatória da participação nos lucros, dando plena validade ao 

acordo coletivo que estabeleceu o seu pagamento de forma parcelada. 

A atual jurisprudência desta Corte Superior, consagrada no julgamento 

do E-RR-1903/2004-465-02-00.7, em 28.05.2009, concluiu que, apesar da 

vedação legal imposta pela Lei n. 10.101/2000, o parcelamento mensal 

da participação nos lucros, convencionada em instrumento coletivo, não 

autoriza a transmudação da natureza jurídica da parcela. Precedentes da 

SBDI-1. Não conhecido. (RR n. 160400-28.2007.5.02.0465, 5ª Turma, DEJT 

18.03.2011).

Ademais, o próprio art. 3º da Lei n. 10.101/2000, invocado pelo recorrente para 

sustentar o desacerto do acórdão recorrido, estabelece, em sintonia com o texto 

constitucional, que a participação nos lucros e resultados da empresa não substitui 

ou complementa a remuneração devida ao trabalhador, não se confi gura em fator 

de incidência de quaisquer encargos trabalhistas e, diferentemente do que fora 

consignado no acórdão recorrido, não tem caráter habitual.

Dessa forma, em se tratando de parcela que não se relaciona com o salário 

ou com a remuneração percebida pelo recorrente, não há que se falar em 

incorporação automática desta bonifi cação aos alimentos prestados à menor, 

sobretudo porque nada indica, na espécie, que seja o valor estipulado insufi ciente 

tendo como base os vencimentos líquidos e regulares do recorrente. (grifos 

acrescidos).

Não se desconhece o entendimento das Turmas de Direito Público desta 

Corte quanto ao caráter remuneratório dessa verba, em razão do acréscimo 

patrimonial que proporciona, para fi ns de incidência do Imposto de Renda. A 

propósito:

Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Imposto de Renda de Pessoa 

Física. Incidência sobre a participação dos empregados nos lucros da empresa. 

Artigo 3º, § 5º da Lei n. 10.101/2000. Legalidade. Precedentes.

1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem 

analisa a tese objeto do recurso especial, ainda que implicitamente.

2. A jurisprudência das Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça 

está sedimentada no sentido de que a participação nos lucros da empresa paga aos 
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empregados têm caráter remuneratório, pois importam em acréscimo patrimonial, 

constituindo fato gerador do imposto de renda.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 851.638/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 

6.8.2008).

Não obstante isso, a participação nos lucros e rendimentos, por sua natureza 

esporádica, incerta e não habitual, não pode ser compreendida nos conceitos de 

salário, vencimento ou provento.

Não se questiona, por óbvio, a incidência da pensão alimentícia sobre o 13º 

salário e o terço constitucional de férias, por exemplo, já sedimentada em sede 

de julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.106.654/RJ), uma vez que 

certas e habituais, ostentando, efetivamente, caráter salarial.

O mesmo não se verifica, entretanto, em se tratando de valores 

extraordinários e incertos, recebidos em caráter eventual.

Nesses termos, salvo melhor juízo, os alimentos, quando fixados em 

percentual incidente sobre o salário/remuneração mensal do devedor, 

incidem somente sobre a sua remuneração ordinária, não alcançando, em 

princípio, valores eventuais. Salvo se, conforme já dito, expressamente defi nido 

no momento da fixação ou, em ação revisional, ficar demonstrada, ante a 

insufi ciência dos alimentos regularmente pagos, a necessidade de inclusão das 

verbas excepcionais, o que não é o caso.

Na espécie, portanto, tendo os alimentos sido fi xados em 20% sobre o 

salário líquido do alimentante, a inclusão, no cálculo da pensão alimentícia, de 

verba eventualmente recebida pelo devedor, a título de participação nos lucros e 

resultados, é indevida, representando, efetivamente, ofensa à coisa julgada.

Com essas considerações, dou provimento ao recurso especial para 

determinar a exclusão dos valores recebidos a título de participação nos lucros 

da base de cálculo da pensão alimentícia.

É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Com a devida vênia da divergência, 

acompanho o eminente Relator, porque estabelecido nos autos que a condenação, 

tal como, reiteradamente, proclama o recorrente, foi a um percentual sobre o 
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salário líquido do recorrente, com o que não se confunde essa verba participação 

no lucro da empresa, conforme a legislação de regência e a própria Constituição 

Federal. Houvesse sido previsto como base de cálculo ganhos líquidos, a meu 

ver, seria mais relevante o entendimento do acórdão recorrido de que, de fato, 

se trataria de um ganho, mas o que foi estabelecido foi salário líquido. Não vejo 

como se considerar, data maxima venia, que estivesse incluído nessa previsão de 

um percentual sobre um salário líquido uma verba incerta de participação no 

lucro da empresa. Verba essa que, naturalmente, tem relação com apenas um dos 

aspectos do binômio possibilidade/necessidade.

Como bem enfatizado pelo voto-vista do Ministro Marco Buzzi, se ele 

recebeu essa importância de participação no lucro da empresa, é certo que houve 

um incremento de suas possibilidades, mas nada se pode dizer da alteração das 

necessidades da alimentada. E os alimentos, sobretudo os alimentos entre pais e 

fi lhos, são vinculados não apenas às possibilidades do alimentante, mas também 

às necessidades do alimentado.

No caso, portanto, como não vejo que o recebimento dessa participação 

no lucro tivesse algum refl exo relacionado à necessidade da alimentada, e não 

estando tal previsto, expressamente, na decisão judicial transitada em julgado, 

adiro ao voto do Relator com a devida vênia da divergência.

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de recurso especial interposto por P. 

G. P. L., com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, 

contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Na origem, o ora recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento 

contra decisão - proferida nos autos de ação de oferta de alimentos, cujo pedido 

foi julgado parcialmente procedente, em sentença transitada em julgado - na 

qual se deferiu a expedição de ofício ao seu empregador, com a determinação 

para realização de desconto no percentual 20% (vinte por cento) em relação aos 

valores recebidos a título de participação de lucros.

Requereu, ao fi nal, a reforma da decisão agravada, a fi m de que o desconto 

em folha de pagamento, relativamente aos alimentos, atenda aos exatos termos 

da sentença, tendo como base de cálculo apenas o salário, excluindo-se a 

participação nos lucros.
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Em decisão monocrática, o relator do agravo de instrumento negou-

lhe provimento, sob o fundamento de que a “participação nos lucros integra, 

sim, a base de cálculo dos alimentos, dado ao seu caráter eminentemente 

remuneratório”, em decisum assim ementado:

Agravo de instrumento. Oferecimento de alimentos. Elementos constantes dos 

autos que demonstram que a quantia fi xada antende ao binômio necessidade/

possibilidade. O percentual correspondente à pensão alimentícia deve incidir 

sobre a verba denominada participação nos lucros e resultados percebida pelo 

alimentante.

Cabimento. Prededentes do TJRJ.

Seguimento negado com base no art. 557 do CPC. (fl . 13, e-STJ)

A citada deliberação foi mantida em sede de agravo interno e mesmo 

após a oposição de aclaratórios, em acórdãos às fl s. 35-38 e 46-50, e-STJ, cuja 

impugnação se faz por meio do presente apelo extremo.

Nas razões do recurso especial (fl s. 55-68, e-STJ), aponta o insurgente 

a existência de violação aos artigos 467, 471 e 535, inciso II, do Código de 

Processo Civil de 1973. Sustenta, preliminarmente, a confi guração de negativa 

de prestação jurisdicional. No mérito recursal, assevera que a participação nos 

lucros e resultados não integra o salário do trabalhador, bem assim que o título 

exequendo foi claro ao delimitar a base de cálculo dos alimentos ao salário do 

alimentante, não havendo falar em desconto de alimentos sobre verbas que não 

integram a remuneração.

O e. Relator, em seu judicioso voto, dá provimento ao apelo extremo para 

“determinar a exclusão dos valores recebidos a título de participação nos lucros da 

base de cálculo da pensão alimentícia”, sob o fundamento de que “os alimentos, 

quando fi xados em percentual incidente sobre o salário/remuneração mensal do 

devedor, incidem somente sobre a sua remuneração ordinária, não alcançando, 

em princípio, valores eventuais. Salvo se, conforme já dito, expressamente 

defi nido no momento da fi xação ou, em ação revisional, fi car demonstrada, ante 

a insufi ciência dos alimentos regularmente pagos, a necessidade de inclusão das 

verbas excepcionais, o que não é o caso. Na espécie, portanto, tendo os alimentos 

sido fi xados em 20% sobre o salário líquido do alimentante, a inclusão, no 

cálculo da pensão alimentícia, de verba eventualmente recebida pelo devedor, 

a título de participação nos lucros e resultados, é indevida, representando, 

efetivamente, ofensa à coisa julgada.”
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Diante da relevância da matéria e, outrossim, diante da citação de 

precedente de minha relatoria, formulei pedido de vista.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): Após acurado exame dos autos, 

seguindo o entendimento manifestado em anteriores julgamentos, com a devida 

vênia do relator, no mérito, dele divirjo, a fi m de negar provimento ao recurso 

especial, ante as razões a seguir expostas.

1. Afasta-se, preliminarmente, a alegação de ofensa ao artigo 535, inciso 

II, do Código de Processo Civil de 1973, na medida em que o aresto estadual 

se encontra devida e sufi cientemente fundamentado, apenas tendo adotado 

tese contrária à pretensão declinada pela parte ora recorrente, o que não 

consubstancia quaisquer dos vícios elencados no dispositivo apontado como 

malferido.

De fato, entendeu a Corte local que os alimentos fi xados em percentual 

sobre o salário/remuneração líquidos devem englobar a verba recebida a título 

de participação nos lucros.

Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional e, em 

consequência, em nulidade do aresto proferido pela Corte local.

2. No mérito recursal, cinge-se a controvérsia instaurada por meio do 

recurso especial a defi nir se a participação nos lucros integra a base de cálculos 

dos alimentos, fi xados, em sede de ação de oferta de alimentos, “no equivalente 

a 20% do [...] salário líquido [do alimentante], assim considerados os valores 

brutos, menos os descontos da previdência e IR e mais o plano de saúde por ele 

ofertado, vinculados ao empregador ou outro particular de mesmo padrão, no 

caso de supressão do benefício trabalhista” (fl . 9-10, e-STJ - apenso 1).

Ao interpretar a norma jurídica individualizada na parte dispositiva da 

sentença, o Tribunal de origem consignou que a participação sobre os lucros 

da empresa (BNDES) acresce à remuneração do alimentante, e, diante de seu 

caráter remuneratório, deve sim integrar a base de cálculo dos alimentos.

Cumpre pontuar, desde o início, que o título executivo, ao fornecer os 

parâmetros para sua interpretação, dispôs como base de cálculo “o salário 

líquido”, esse entendido como os valores brutos auferidos pelo empregado, 
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subtraídos apenas os descontos da previdência e do imposto de renda. Ainda, 

ao se proceder à leitura da sentença, acostada às fl s. 7-10, e-STJ, infere-se que o 

termo salário foi utilizado como equivalente às expressões rendimentos e ganhos.

A propósito, cita-se o seguinte trecho da fundamentação: “segundo a regra 

de experiência comum, em conformidade com o padrão para a idade e camada 

social em que se insere a família da criança, parece ser razoável que sejam os 

alimentos fi xados em 20% dos rendimentos líquidos do autor, mais o plano de 

saúde fornecido por seu empregador”.

Fixadas essas premissas em relação ao título executivo, que adotou um 

conceito amplo de salário, equivalente a rendimentos, passando-se ao exame 

propriamente dito da controvérsia, ressalta-se, assim como feito pelo e. relator, 

que a temática ainda não possui um enfrentamento uniforme pelas Turmas que 

integram a Segunda Seção desta Corte Superior, havendo julgados, mencionados 

em seu voto, em ambos os sentidos.

Entretanto, conforme posicionamento exarado nos embargos de declaração 

- recebidos como agravo regimental - no agravo de instrumento n. 1.214.097/RJ, 

por mim relatado, a verba recebida a título de participação nos lucros objetiva 

estimular a produtividade do empregado, visto que esse terá seus vencimentos 

ampliados na medida em que produza mais, tratando-se, portanto, de rendimento 

decorrente da relação de emprego.

O julgado em questão fi cou assim ementado:

Embargos de declaração em agravo de instrumento. Expediente manejado 

com nítido e exclusivo intuito infringencial. Recebimento do reclamo como agravo 

regimental. Pensão alimentícia. Alimentante beneficiário de gratificação a 

título de participação nos lucros de sociedade empresária. Evidente caráter 

remuneratório da verba. Correta incidência na base de cálculo da pensão 

alimentícia. Recurso não provido.

(EDcl no Ag 1.214.097/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

08.11.2011, DJe 21.11.2011; grifou-se)

A participação nos lucros, as gratificações, os prêmios ou vantagens 

remuneradas, constituem-se liberalidades do empregador, que não deixam de 

integrar o patrimônio remuneratório do empregado. A sua percepção benefi cia 

a família, não importando que seja variável, porque dependente do desempenho 

pessoal do trabalhador e dos resultados fi nanceiros e comerciais do empregador.

Inegavelmente, o auferimento da participação de lucros, embora não 

habitual, integra a remuneração e refl ete na possibilidade de sustento familiar, 
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não havendo falar em natureza indenizatória, até porque não visa a ressarcir o 

empregado de algum dano, mas se destina a incentivar a sua produtividade.

Assim, não obstante o que dispõe o artigo 7º, inciso XI, da CF/1988, 

isto é, ser direito dos trabalhadores a “participação nos lucros ou resultados, 

desvinculada da remuneração”, infere-se que tal previsão dirige-se essencialmente 

aos aspectos trabalhistas, previdenciários e demais ônus sociais, objetivando 

a desoneração dos empregadores e, por conseguinte, ao seu estímulo no que 

concerne às suas iniciativas em benefício da evolução das relações de trabalho.

Conforme pondera Celso Ribeiro Bastos, sob a égide da Constituição de 

1946 - que inaugurou a previsão acerca da garantia de participação nos lucros e 

resultados -, para grande parte da doutrina, o obstáculo maior para a efetivação 

desse direito “consistiu na defi nição da natureza jurídica das quantias a serem 

pagas a título de participação nos lucros, [...], uma vez que os empregadores 

não tinham condições de suportar os ônus decorrentes dos encargos sociais 

incidentes sobre as quantias distribuídas”.

Acrescenta o autor, ainda, que a Constituição da República, de 1988, ao 

desvincular tal verba da remuneração visou à facilitação de sua implementação; 

“isto porque desaparece a antiga razão obstativa, consistente na confusão, para 

incidência de ônus, entre os salários e os lucros distribuídos”. (Comentários à 

Constituição do Brasil. 2º v., São Paulo: Saraiva, 1989, p. 444-445)

Desse modo, a circunstância de a referida verba não poder ser considerada 

para efeito de incidência de ônus sociais, trabalhistas, previdenciários, não 

impede que seja considerada como base de cálculo para se aferir o quantum 

devido a título de alimentos, fi xados sobre a “remuneração líquida”, “salário 

líquido, “rendimentos líquidos”.

Conforme destacado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, quando do 

julgamento do Recurso Especial n. REsp 1.332.808/SC, julgado em 18.12.2014, 

DJe 24.02.2015:

Para além da discussão acerca da natureza jurídica da verba para efeitos 

trabalhistas e fiscais, é importante ter em vista a base legal para a fixação 

dos alimentos, seus princípios e valores subjacentes, os quais conduzem, 

invariavelmente, à apreciação do binômio necessidade-possibilidade. Vale dizer, 

se a supressão ou acréscimo de verbas na remuneração do alimentante tiver 

aptidão para alterar as possibilidades do devedor, tudo indica que esses valores 

farão parte da base de cálculo dos alimentos sempre que fi xados em percentual 

sobre os rendimentos, ressalvando-se disposição transacional em sentido diverso.
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E, nessa esteira, haverá um acréscimo nas possibilidades alimentares do 

devedor, hipótese em que, via de regra, deverá o alimentando perceber também 

algum incremento da pensão, ainda que de forma transitória, haja vista que 

o pagamento de participação nos lucros fica condicionado à existência de 

lucratividade.

Dessa forma, com base em tais premissas e para fi ns de apuração do valor 

relativo aos alimentos, deve ser reconhecida a natureza salarial/remuneratória 

da verba em questão, porquanto inegavelmente implica um acréscimo em 

uma das variáveis do binômio da prestação alimentar, isto é, na possibilidade do 

alimentante. Com efeito, deverão os valores percebidos a tal título integrar a base 

de cálculo da prestação alimentar.

Pontua-se, ainda, que a Primeira Seção desta Corte Superior possui 

entendimento no sentido de que, para fins de incidência do imposto de 

renda, a aludida verba detém nítido caráter remuneratório, afastada a natureza 

indenizatória.

A propósito, citam-se os seguintes julgados:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Tributário. Imposto de 

Renda de Pessoa Física. Incidência da exação sobre a participação nos lucros e 

resultados paga aos empregados. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental 

desprovido.

1. Esta egrégia Corte Superior se manifestou pela incidência do imposto de renda 

sobre a participação nos lucros da empresa paga aos empregados, porquanto 

possuem caráter remuneratório e, não, indenizatório, pois importa em acréscimo 

patrimonial, constituindo fato gerador desse imposto.

2. Agravo Regimental desprovido

(AgRg no AREsp 188.982/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 27.11.2012, DJe 04.12.2012; grifou-se)

Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Imposto de Renda de Pessoa 

Física. Incidência sobre a participação dos empregados nos lucros da empresa. 

Artigo 3º, § 5º da Lei n. 10.101/2000. Legalidade. Precedentes.

1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem 

analisa a tese objeto do recurso especial, ainda que implicitamente.

2. A jurisprudência das Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de 

Justiça está sedimentada no sentido de que a participação nos lucros da empresa 

paga aos empregados têm caráter remuneratório, pois importam em acréscimo 

patrimonial, constituindo fato gerador do imposto de renda.

3. Recurso especial não provido. (REsp 851.638/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, julgado em 19.06.2008, DJe 06.08.2008)
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Repise-se, por oportuno, que o entendimento acerca da integração da 

participação nos lucros na base de cálculo dos alimentos, - porque geram 

acréscimo patrimonial decorrente do contrato de trabalho -, foi reiterado pela 

Quarta Turma, ainda que com as ressalvas feitas pela Ministra Maria Isabel 

Gallotti e Ministro Raul Araújo, quando do julgamento do Recurso Especial n. 

1.332.808/SC, supramencionado, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão 

(julgado em 18.12.2014).

O aresto em questão fi cou assim ementado:

Processo Civil. Direito de Família. Recurso especial. Não configuração de 

violação ao art. 535 do CPC. Execução de obrigação alimentar. Base de cálculo. 

Décimo terceiro salário. Participação nos lucros e resultados. Aviso prévio. 

Compensação. Impossibilidade. Não ocorrência de enriquecimento ilícito.

[...]

2. Os alimentos arbitrados em valor fi xo devem ser analisados de forma diversa 

daqueles arbitrados em percentuais sobre “vencimento”, “salário”, “rendimento”, 

“provento”, entre outros ad valorem. No primeiro caso, a dívida consolida-se com 

a fixação do valor e periodicidade em que deve ser paga, não se levando em 

consideração nenhuma outra base de cálculo. (REsp 1.091.095/RJ, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16.04.2013, DJe 25.04.2013).

[...]

4. A desvinculação da participação nos lucros operada pela Constituição da 

República de 1988, em seu art. 7º, inc. XI, não teve o condão de alterar a essência 

dessa rubrica a ponto de descaracterizá-la, tendo objetivado primordialmente 

incentivar a sua utilização pelos empregadores, desonerando-os quanto à 

integração do seu valor ao salário e ao pagamento de diferenças refl exas em 

outras parcelas trabalhistas, além dos encargos sociais.

5. Dessarte, a despeito dessas verbas serem desvinculadas do conceito de 

remuneração, configuram-se como rendimento, porquanto geram acréscimo 

patrimonial, devendo integrar a base de cálculo dos alimentos.

6. No caso concreto, o montante percebido a título de participação nos 

lucros sofreu a incidência da pensão alimentícia em janeiro de 2005, quando 

prevista a pensão em 55% dos rendimentos brutos do recorrente, de modo que 

absolutamente factível tal desconto, haja vista que essa parcela se encontra 

encartada no conceito de rendimento; mormente em razão de a decisão da 

revisional ter determinado como base de cálculo dos alimentos os rendimentos 

líquidos, com exclusão tão somente dos descontos relativos ao imposto de renda 

e à previdência social (fl . 356).

[...]

11. Ressalva dos Ministros Maria Isabel Gallotti e Raul Araújo quanto à 

incidência da pensão alimentícia sobre a rubrica denominada participação nos 
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lucros apenas quando comprovada a necessidade do alimentando, o que, no caso 

dos autos, foi devidamente demonstrada.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1.332.808/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 18.12.2014, DJe 24.02.2015)

Destacam-se, ainda, os seguintes trechos do voto-vista proferido pelo 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, quais sejam: “no caso dos autos, os alimentos 

foram arbitrados em percentual sobre os vencimentos brutos, com exclusão 

apenas dos descontos obrigatórios. O título não oferece, como se vê, nenhum 

outro parâmetro interpretativo a não ser a própria expressão ‘vencimento brutos’ 

para balizar a atividade hermenêutica do julgador”. Nessas circunstâncias, a 

peculiaridade do texto faz sobressair a natureza da PRL como único critério 

apto a dirimir a controvérsia. Assim, admitindo-se que a verba tem natureza 

salarial, como bem demonstram as valiosas lições doutrinárias e jurisprudenciais 

colacionadas pelo ilustre Ministro Luis Felipe Salomão em seu voto, é de rigor 

concluir que tal parcela, por integrar o conceito de ‘vencimentos’, deve ser 

incluída na base de cálculo da pensão alimentícia”.

Do mesmo modo, no presente caso, tendo em vista que constou da 

parte dispositiva da sentença a fi xação em percentual sobre o salário líquido, 

entendido, de forma ampla, como os valores brutos auferidos pelo empregado, 

subtraídos apenas os descontos da previdência e do imposto de renda e, ainda, 

compreendida a natureza remuneratória da participação nos lucros e resultados, 

ao menos para fi ns de alimentos, deve ser mantida a conclusão delineada no 

aresto estadual.

2. Do exposto, com a devida vênia ao relator, voto no sentido de negar 

provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.635.572-RJ (2010/0173891-2)

Relator: Ministro Marco Buzzi

Recorrente: Banco Banerj S/A
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Advogados: Armando Miceli Filho e outro(s) - RJ048237

Gustavo César de Souza Mourão e outro(s) - DF021649

Recorrido: Contal Projetos Engenharia e Construções S/A

Advogados: Antonio Vilas Boas Teixeira de Carvalho - DF001120

Luiz Carlos H de A Maranhão e outro(s) - RJ092586

Tiago Streit Fontana - DF013457

Gabriel Cunha Rodrigues e outro(s) - DF035297

EMENTA

Recurso especial. Embargos à execução manejados pelo Banco 

Banerj S/A contra execução lastreada em título judicial no qual 

condenado o Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A ao reembolso 

de quantia no percentual de 30% oriunda de rescisão de contrato e 

compra e venda de terreno. Instâncias ordinárias que asseveraram 

a ocorrência de cisão parcial da fi nanceira e a expressa previsão no 

instrumento contratual de compra e venda de ativos, assunção de 

passivos e outras avenças, dos créditos, direitos, ações e obrigações 

que não seriam transferidos e, consequentemente, assumidos pelo 

comprador. Responsabilidade solidária estabelecida na origem ante 

a aplicação do art. 233, in fi ne, da Lei n. 6.404/1976. Irresignação 

da embargante. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, 

parcialmente provido, para julgar procedente os embargos à execução, 

excluindo o Banco Banerj S/A do pólo passivo da execução em razão 

da ausência de responsabilidade solidária.

Hipótese: A controvérsia consiste em aferir a ocorrência de 

responsabilidade solidária do Banco Banerj S/A por dívida oriunda 

de título executivo judicial transitado em julgado, no qual condenado 

o Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A à devolução (reembolso) 

de 30% do valor adimplido, decorrente da resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel.

1. Inocorrente a negativa de prestação jurisdicional quanto à 

ausência de análise de todas as peculiaridades referentes à ilegitimidade 

da insurgente no que concerne à verifi cação do “instrumento particular 

de compra e venda de ativos, assunção de passivos e outras avenças”, 

pois o Tribunal a quo examinou a controvérsia posta de modo 
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exauriente, tal como determinado por esta Corte Superior no âmbito 

do REsp n. 803.854/RJ.

2. Inviável a análise das apontadas violações aos artigos 31 

da Lei n. 6.024/1974; 4º, § 1º, do Dec. 92.061/1985 e 6º da Lei n. 

9.447/1997, cuja matéria de fundo refere-se à incidência do regime 

jurídico do PROER/PROES, e sobre o atual patrimônio do Banco 

do Estado do Rio de Janeiro S/A, visto que as teses foram alegadas 

apenas nos aclaratórios opostos contra o acórdão de fl s. 963-970, 

não sendo cognoscível a irresignação no ponto em razão da inovação 

recursal.

3. A análise sistemática das cláusulas contratuais procedida pela 

instância de origem revela que o Banco Banerj S/A não sucedeu de 

forma universal o Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A, tendo tão-

somente assumindo determinados créditos e dívidas explicitamente 

discriminados no ajuste avençado, os quais não abarcam os bens 

imóveis, tampouco as ações e processos judiciais nos quais fi gurasse o 

vendedor ou a Previ-Banerj no pólo ativo ou passivo. Inaplicabilidade 

dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ face a desnecessidade de revolvimento 

do acervo fático-probatório.

4. Na hipótese, considerando que a origem da dívida é a devolução 

de determinada quantia paga para aquisição de um imóvel do Banco 

do Estado do Rio de Janeiro S/A, cuja discussão judicial é anterior 

à cisão parcial, e não tendo a embargante assumido a obrigação 

referente a créditos, direitos e obrigações relativas a bens imóveis, 

tampouco ações e processos judiciais de natureza cível, resta afastada a 

responsabilidade solidária no caso vertente.

5. Diversamente da conclusão alcançada pelo Tribunal 

Fluminense, afi gura-se inaplicável a solidariedade legal estabelecida 

no art. 233, in fi ne, da Lei n. 6.404/1976, pois o parágrafo único do 

mencionado normativo preceitua que o ato de cisão parcial pode 

estipular a inexistência de solidariedade, respondendo cada sociedade 

apenas pelas obrigações transferidas na cisão, exatamente como fi cou 

estabelecido no contrato de compra e venda de ativos e assunção de 

passivos do Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A.

6. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, 

parcialmente provido, para julgar procedente os embargos à execução, 

excluindo o Banco Banerj S/A do pólo passivo da execução.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, dar-lhe parcial 

provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do 

TRF 5ª Região), Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos 

Ferreira (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 08 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Presidente

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 22.2.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por Banco Banerj S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e 

“c”, desafi ando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, no bojo de embargos à execução opostos pela fi nanceira em face de 

Contal Projetos Engenharia e Construções Ltda.

Infere-se dos autos que o Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A, pessoa 

jurídica distinta do ora insurgente, celebrou promessa de compra e venda de 

imóvel com a Contal Projetos Engenharia Construções S/A, a qual deixou de quitar 

as últimas parcelas ajustadas, o que ensejou, em 1975, a propositura de ação pelo 

promitente-vendedor visando à resolução do contrato, à reintegração da posse 

do imóvel e à decretação da perda do montante pago (67% do valor contratado) 

a título de perdas e danos.

Em 1990, a Contal Projetos Engenharia Construções S/A ajuizou ação, 

distribuída por dependência àquela já referida, objetivando a manutenção do 

negócio jurídico, com o comprometimento da instituição fi nanceira em atuar 

como agente fi nanciadora ou, de forma subsidiária, ser indenizada pelas perdas 

e danos.
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A sentença proferida em 31.07.1992 julgou em conjunto ambas as lides, 

acolhendo a primeira ação e dando pela improcedência daquela ajuizada pela 

Contal.

Seguiu-se apelação interposta pela Contal, provida em dezembro de 1995, 

na qual a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

condenou o Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A a promover a restituição à 

Contal de 30% do preço pago (fl s. 662-676).

Após longo debate para a apuração do valor devido, iniciou-se o 

procedimento executório, momento no qual o BANCO BANERJ S/A (ora 

insurgente) foi chamado ao feito, sob o fundamento de que seria sucessor das 

obrigações do Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A. Efetivada a citação e 

estando seguro o juízo, foram opostos embargos à execução.

Na petição inicial o embargante alega que não sucedeu o Banco do 

Estado do Rio de Janeiro S/A, pois o negócio celebrado visava unicamente à 

transferência dos ativos e passivos relacionados no contrato, havendo ressalva 

expressa no instrumento no sentido de que não haveria sucessão ou solidariedade 

em relação às obrigações decorrentes de processos judiciais, motivo pelo qual 

manifesta a sua ilegitimidade para fi gurar no pólo passivo da execução em 

curso. Destacou que mesmo interpretando a transação efetuada como cisão de 

empresas, hipótese inocorrente na espécie, ainda assim, não se poderia falar em 

sucessão universal, considerando que o Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A 

não foi extinto.

Aduziu, outrossim, o excesso de execução por estarem sendo aplicados de 

forma incorreta os juros de mora e a correção monetária.

No primeiro grau, os embargos foram julgados improcedentes (fl s. 225-

229), dando azo à interposição da apelação (fl s. 248-308), em cujo julgamento o 

Tribunal Fluminense concluiu pelo parcial provimento, nos termos do acórdão 

assim ementado (fl s. 670):

Processual Civil e Civil. Execução de título judicial. Embargos de devedor. 

Cerceio de defesa. Banerj. Legitimação. Correção monetária. Termo inicial e 

percentual de jan/89. Juros de mora dies a quo e taxa. Constituição em mora. 

Honorários da sucumbência.

Execução de título judicial. Perícia contábil requerida que se mostra inútil ante 

o comando emergente do art. 604, do CPC, já que transformaria em ilíquido título 

que só dependia de cálculos aritméticos.

Cerceio de defesa inocorrente, rejeição da preliminar de nulidade da sentença.



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 549-669, Abril/Junho 2018 617

Banco Banerj. Legitimado, como sucessor decorrente da cisão, a responder 

pelas dívidas a que o Banco do Estado do Rio de Janeiro foi condenado. 

Precedentes do STJ.

Descumprimento de compromisso de compra e venda de imóvel, rescisão do 

negócio jurídico decretada pela decisão de conhecimento, que mandou restituir à 

pré-contraente compradora inadimplente percentual (30%) do desembolso.

Correção monetária a ser contada a partir de cada desembolso, sob pena de 

desembolso a menor e descumprimento do julgado de conhecimento. Percentual 

de 42,72% em jan 89 que se reconhece. Precedentes do STJ.

Ilícito relativo, juros legais e a partir da data da citação (CC/1916, § 2º, do 

art. 1.536), momento em que se faz litigiosa a coisa (CPC, art. 219 caput) e não 

em outro, que negaria vigência ao preceito material de incidência, tese da 

embargante, que queria diferir sua constituição em mora para o dia da citação no 

processo de execução.

Sucumbência mantida em desfavor de quem venceu em parte infi nitamente 

menor (parágrafo único, do art. 21, do CPC). Honorária advocatícia sobre o 

percentual da causa, critério razoável de equidade (CPC, § 4º, do art. 20), como lhe 

deu a sentença, reduzida, contudo a alíquota a 5% (cinco por cento) do novo valor 

da execução, encontrável a partir do realinhamento da planilha.

Provimento parcial do recurso para essas fi nalidades.

Os embargos de declaração (fl s. 678-688) opostos pelo ora recorrente 

foram rejeitados (fl s. 696-700).

Irresignado, o Banco Banerj S/A interpôs recurso especial (fl s. 702-752), 

no qual, entre outros temas, sustentou afronta aos arts. 535, I e II e 458, II, do 

Código de Processo Civil/1973. Negado seguimento ao recurso especial (fl s. 

828-832), subiram os autos por força do provimento do agravo de instrumento 

interposto (AG n. 680.344/RJ), quando esta Corte, no bojo do REsp 803.854/

RJ, deu provimento ao recurso para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno 

dos autos ao Tribunal de origem para o saneamento dos pontos considerados omitidos 

quando da apreciação dos embargos de declaração.

O julgado recebeu a seguinte ementa:

Processual Civil e Civil. Execução de título judicial. Banco do Estado do Rio 

de Janeiro S/A. Banco Banerj S/A. Sucessão e solidariedade. Arts. 233 da Lei n. 

6.404/1976 e 896 do Código Civil de 1916. Embargos de declaração. Matérias 

relevantes. Art. 535, II, do CPC. Omissão. Nulidade de acórdão. Remessa dos autos 

ao Tribunal de origem.
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1. Confi gura-se ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem, 

apesar de instado na via recursal própria e oportunamente pela parte, abstém-se 

de emitir pronunciamento sobre matérias indispensáveis ao correto deslinde da 

causa.

2. Ao tratar da legitimidade do Banco Banerj S/A para responder pelas 

condenações impostas ao Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A, o órgão julgador 

a quo limitou-se a transcrever excertos de precedentes sob o fundamento de já 

estar assentada a orientação pretoriana no sentido de que aquele seria sucessor 

das obrigações do Banco do Estado.

3. Embora opostos embargos de declaração, não foi emitido juízo de valor 

a respeito de questões relevantes e peculiares da lide, máxime no tocante à 

sucessão e solidariedade (arts. 233 da Lei n. 6.404/1976 e 896 do Código Civil 

de 1916) do Banco Banerj S/A, em específi ca visualização do negócio jurídico 

estabelecido entre as instituições financeiras, bem como do instrumento de 

promessa de compra e venda de imóvel fi rmado entre o Banco do Estado do Rio 

de Janeiro S/A e a empresa Contal Projetos de Engenharia Construções S/A, ora 

recorrida.

4. Nada há a impedir que o Tribunal se reporte aos próprios julgados ou 

à jurisprudência dos Tribunais Superiores para dar motivação a seus atos 

decisórios. No entanto, para se concluir, sob o pálio de provável leading case, 

pela aplicabilidade de idêntica equação jurídico-decisória à hipótese outra, não 

se pode furtar ao devido cotejo das situações postas ao seu juízo, abdicar da 

apuração de uma correlata identidade das controvérsias, deixar de se ater aos 

limites que as envolvem e permeiam-nas.

5. Recurso especial provido para anular o v. acórdão recorrido, determinando 

a remessa dos autos ao e. Tribunal de origem com vista ao suprimento das 

omissões apontadas.

(REsp 803.854/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Rel. p/ Acórdão Ministro João 

Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28.10.2008, DJe 17.11.2008)

A Corte de base proferiu nova deliberação, sendo que o respectivo acórdão 

recebeu a seguinte ementa (fl s. 963-970):

Embargos de declaração. Apelação cível. Anterior acórdão anulado pelo e. STJ 

para suprir as seguintes omissões: (I) Existência ou não de solidariedade em relação 

ao débito executado, e que não se presume consoante art. 896 do Código Civil; (II) 

A natureza da sucessão operada por meio do contrato fi rmado entre as instituições 

fi nanceiras, notadamente em face das particularidades que guarnecem a lide em 

debate. Art. 233, in fi ne, e § único da LSA. Em que pese o art. 233, in fi ne, da LSA, 

prever que há responsabilidade solidária do Banco Banerj S.A., ora embargante, 

nesse caso pelas obrigações do Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. anteriores 

à cisão, o § único do art. 233 prevê a possibilidade de as partes estipularem a 
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ausência de solidariedade, sendo responsáveis apenas pelas obrigações que lhes 

forem transferidas. E as partes assim o fi zeram, conforme se constata da cláusula 

décima nona (fl s. 43). No entanto, o mesmo instrumento contratual prevê na cláusula 

oitava que não seriam transferidos e consequentemente assumidos pelo 

comprador os créditos, direitos, ações e obrigações relativos e decorrentes dos 

seguintes ativos e passivos: (IV) Bens imóveis e (VII) Ações e processos judiciais 

envolvendo o vendedor ou a Previ-Banerj no pólo ativo ou passivo, de natureza 

cível, fi scal, trabalhista, previdenciária e outras; considerando que a origem 

da dívida é a devolução de determinada quantia paga para aquisição de um 

imóvel do Banco do Estado do Rio de Janeiro, cuja discussão judicial é anterior 

a cisão, e não tendo a embargante assumido a obrigação referente a crédito, 

direitos e obrigações relativas a bens imóveis, tampouco referentes a ações e 

processos judiciais de natureza cível, remanesce para o caso vertente a regra 

do art. 233, in fi ne, da LSA, ou seja, a companhia cindida que subsistir e as que 

absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas 

obrigações da primeira anteriores à cisão. Conclui-se, assim que a solidariedade 

nesse caso decorre da lei, notadamente do art. 233, in fi ne, da LSA, em consonância 

com o art. 896 do Código Civil de 1916. Por estas considerações, voto no sentido de 

dar provimento aos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas - no 

sentido de que a solidariedade afastada pelo contrato fi rmado entre as partes não 

abrangeu a dívida cobrada nesses autos, aplicando-se à hipótese o art. 233, in fi ne, 

da LSA, em consonância com o art. 896 do Código Civil de 1916 - sem, no entanto, 

imprimir-lhes efeitos modifi cativos. (grifo nosso)

Opostos embargos de declaração, por ambos os contendores, somente 

os aclaratórios da instituição fi nanceira foram acolhidos, em parte, para sanar 

omissão referente à repartição das verbas sucumbenciais (fl s. 1.063-1.069).

Daí o presente recurso especial, em cujas razões (fls. 1.086/1.133) a 

recorrente/fi nanceira aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação aos arts. 

21 e 535, I e II, do CPC/1973; 229, § 5º, e 233 da Lei n. 6.404/1976; 896 do 

CC/1916; 31 da Lei n. 6.024/1974; 4º, § 1º, do Dec. 92.061/1985; e 6º da Lei 

n. 9.447/1997.

Sustenta, em síntese: a) ter havido negativa de prestação jurisdicional por 

parte do Tribunal de origem ao não analisar todas as peculiaridades referentes à 

ilegitimidade da insurgente relativamente à análise do “instrumento particular 

de compra e venda de ativos, assunção de passivos e outras avenças” entabulado 

quando o Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A já se encontrava em regime 

de administração especial temporária decretada pelo Banco Central do Brasil, 

tendo ocorrido mera cisão parcial da empresa; b) a ilegitimidade passiva da 

casa bancária pois, além de o passivo fi nanceiro do Banco do Estado do Rio 
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de Janeiro S/A não ter sido transferido ao Banco Banerj S/A no momento da 

cisão, é aplicável ao caso o regime próprio do PROER/PROES; c) inexistência 

de responsabilidade solidária com as obrigações da empresa cindida; e, d) 

necessidade de redimensionamento dos ônus sucumbenciais fixados pelas 

instâncias ordinárias.

Contrarrazões às fl s. 1.209/1.223.

Em sede de juízo de admissibilidade (fl s. 1.225/1.227), o Tribunal de 

origem inadmitiu o recurso sob os fundamentos de que todas as questões 

suscitadas pelas partes foram analisadas de forma clara e fundamentada, e de 

não ter sido comprovado o dissídio jurisprudencial nos moldes legais exigidos.

Irresignada (fl s. 3/13), a casa bancária interpôs agravo de instrumento, 

autuado nesta Corte Superior como AG n. 1.354.194/RJ, no qual refutou os 

argumentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo.

Por decisão monocrática (fl s. 2.188/2.194), conheceu-se do agravo para 

negar seguimento ao recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a) não 

haver qualquer dos vícios dos art. 535 do CPC/1973, pois as questões referentes 

à legitimidade da insurgente e à solidariedade da obrigação assumida foram 

analisadas de forma clara e fundamentada pelo Tribunal de origem; b) incidência 

dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ no tocante à ilegitimidade da instituição 

fi nanceira, à solidariedade da obrigação e ao redimensionamento dos ônus 

sucumbenciais; c) não estar comprovado o dissídio jurisprudencial nos moldes 

legais exigidos; e, d) ser aplicável a Súmula 283/STF em relação à necessidade 

de aplicação do regime jurídico do PROER/PROES, pois nas razões do recurso 

especial a insurgente não impugnou todos os fundamentos adotados pelo 

acórdão recorrido.

Inconformada, a insurgente interpôs agravo regimental (fl s. 2.197/2.218) 

refutando os óbices aplicados pela deliberação unipessoal e repisou os 

argumentos aduzidos nas razões do recurso especial acerca da negativa de 

prestação jurisdicional, da ilegitimidade passiva para fi gurar na demanda de 

execução, da aplicação do regime jurídico do PROER/PROES, da inexistência 

de responsabilidade solidária e da necessidade de redimensionamento dos ônus 

sucumbenciais.

Afi rmou inaplicáveis os óbices sumulares 5 e 7/STJ, uma vez que apenas 

de pretendeu a correta qualifi cação jurídica do “instrumento particular de 

contrato de compra e venda de ativos, assunção de passivos e outras avenças”, 

principalmente no que se refere aos ativos transferidos do Banco do Estado do 
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Rio de Janeiro S/A para o Banco Banerj S/A, ante ser incontroverso nos autos, 

que o objetivo da venda era, apenas, no tocante à modifi cação da atividade 

operacional bancária. Aduziu, também, que o Banco Banerj S/A não é sucessor, 

tampouco responsável solidário das dívidas que remanesceram vinculadas ao 

Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A.

Ante as razões expendidas no agravo regimental, notadamente no que 

tange à alegada inaplicabilidade dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ ao presente caso, 

haja vista se depreender do acórdão recorrido, que, embora se trate de cisão parcial, 

restou consignada a expressa pactuação de inexistência de solidariedade, bem como de 

não terem sido objeto da transferência os bens imóveis, tampouco as ações e processos 

judiciais envolvendo o vendedor, foi reconsiderada a decisão monocrática (fl s. 2.188-

2.194) para melhor análise da controvérsia, com a determinação de subida dos autos 

do recurso especial para posterior inclusão do feito em pauta para julgamento.

Entretanto, após diligências para a localização dos autos na origem, a Corte 

local informou inviável o atendimento da determinação face o arquivamento 

especial dos autos nos termos do ato normativo 14/2009 do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro, consoante informações de fl s. 3-12 do expediente 

avulso.

Na petição n. 488789/2016, a ora recorrida Contal Projetos Engenharia 

e Construções S/A, em virtude das informações acerca da inviabilidade de 

localização dos autos, requereu fosse determinada a conversão do agravo de 

instrumento em recurso especial, com o consequente processamento para 

julgamento.

Considerando o teor das informações da Corte a quo acerca da não 

localização dos autos, bem ainda, em análise ao Ato Normativo 14/2009 no qual 

consta que o arquivamento especial somente é realizado depois de esgotadas 

todas as buscas necessárias para encontrar os autos do processo, determinou-se a 

conversão do agravo de instrumento em recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): O reclamo merece prosperar, em 

parte.

O cerne da controvérsia consiste em aferir a ocorrência de responsabilidade 

solidária do Banco Banerj S/A por dívida oriunda de título executivo judicial 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

622

transitado em julgado, no qual condenado o Banco do Estado do Rio de Janeiro 

S/A à devolução (reembolso) de 30% do valor adimplido pela Contal Projetos 

Engenharia Construções S/A (ora exequente), decorrente da resolução de contrato 

de promessa de compra e venda de imóvel.

1. Primeiramente, não há falar na alegada negativa de prestação 

jurisdicional por parte do Tribunal de origem quanto à ausência de análise de 

todas as peculiaridades referentes à ilegitimidade da insurgente no que concerne 

à verifi cação do “instrumento particular de compra e venda de ativos, assunção 

de passivos e outras avenças” entabulado quando o Banco do Estado do Rio de 

Janeiro S/A já se encontrava em regime de administração especial temporária 

decretada pelo Banco Central do Brasil.

Verifi ca-se pela leitura dos acórdãos dos embargos de declaração (fl s. 

963-970 e 1.063-1.069) que o Tribunal a quo examinou a controvérsia posta de 

modo exauriente, tal como determinado por esta Corte Superior no âmbito do 

REsp n. 803.854/RJ, no qual o colegiado da Quarta Turma, deu provimento 

ao recurso para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à 

instância precedente para o saneamento dos pontos omissos.

Desta forma, inocorrente qualquer vício no julgado autorizador do 

acolhimento da apontada violação ao artigo 535 do CPC/1973, porquanto 

inexiste a aventada negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local 

analisa a controvérsia posta, porém conclui em sentido diverso ao pretendido 

pela parte.

Ademais, é desnecessário o exame percuciente de cada um dos dispositivos 

legais reputados como malferidos quando o Tribunal a quo já houver analisado a 

controvérsia posta de maneira ampla e fundamentada.

2. A despeito da inocorrência de negativa de prestação jurisdicional, no 

caso, os artigos 31 da Lei n. 6.024/1974; 4º, § 1º, do Dec. 92.061/1985; e 6º 

da Lei n. 9.447/1997, cuja matéria de fundo refere-se à incidência do regime 

jurídico do PROER/PROES, e sobre o atual patrimônio do Banco do Estado 

do Rio de Janeiro S/A não foram analisados pela Corte de origem, o que resulta 

na ausência de prequestionamento da matéria, face a inovação recursal ocorrida, 

visto terem sido alegados apenas nos aclaratórios opostos contra o acórdão de 

fl s. 963-970, não sendo cognoscível a irresignação no ponto.

3. Quanto à questão da responsabilidade solidária e legitimidade passiva 

do insurgente para fi gurar na presente demanda, verifi ca-se que a Corte local, 

com amparo nos elementos de convicção dos autos, afi rmou que a inclusão do 
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Banco Banerj S/A no pólo passivo se deu em virtude do “’Instrumento Particular 

de Contrato de Compra e Venda de Ativos, Assunção de Passivos e Outras Avenças’ 

fi rmado no dia 01 de novembro de 1996 com o Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A 

(fl s. 35/47), até então único a responder pela dívida cobrada” pela Contal.

Asseverou, ademais, que “a denominação que as partes dão aos negócios 

jurídicos que celebram não é apta a desnaturar sua natureza”, tendo, no caso 

discutido, ocorrido “cisão parcial porque o Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A 

transferiu para o Banco Banerj S.A todas as suas atividades e operações bancárias e 

fi nanceiras (cláusula sétima do instrumento), permanecendo com os créditos, direitos, 

ações e obrigações relativos de determinados ativos e passivos enumerados na 

cláusula oitava”.

Afi rmou, ainda, explicitando, de modo categórico, as cláusulas contratuais 

existentes no referido instrumento de cisão parcial, o seguinte:

Dessa forma, em que pese o art. 233, in fine, da LSA, prever que há 

responsabilidade solidária do Banco Banerj S.A (...) nesse caso pelas obrigações 

do Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A anteriores à cisão, o § único do art. 233 

prevê a possibilidade de as partes estipularem a ausência de solidariedade, sendo 

responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas.

E as partes assim o fi zeram, conforme se constata da cláusula décima nona (fl s. 

43):

Décima Nona: - Não se estabelece e nem se presumirá por força deste 

Contrato, qualquer vínculo de solidariedade entre comprador e vendedor, 

relativamente às obrigações ora assumidas por cada um.

No entanto, o mesmo instrumento contratual prevê na cláusula oitava (fl s. 39):

Oitava: - Os ativos e passivos cedidos e transferidos através deste Contrato 

limitam-se àqueles listados e/ou consolidados em seus anexos e, ainda, 

àqueles expressamente previstos neste instrumento, ressalvando-se que não 

são transferidos e consequentemente assumidos pelo comprador, os créditos, 

direitos, ações e obrigações relativos e decorrentes dos seguintes ativos e 

passivos: (...) (iv) bens imóveis; (vii) ações e processos judiciais envolvendo 

o VENDEDOR ou a PREVI-BANERJ no pólo ATIVO ou PASSIVO, de natureza 

cível, fi scal, trabalhista, previdenciária e outras; (...)

Desta forma, constituem fatos incontroversos dos autos: i) a cisão 

parcial do Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A; ii) a existência de cláusula 

contratual expressa asseverando a inexistência de vínculo de solidariedade entre 
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o comprador-Banco Banerj S/A e o vendedor-Banco do Estado do Rio de 

Janeiro S/A, relativamente às obrigações assumidas por cada um, constantes 

do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ativos, Assunção de 

Passivos e Outras Avenças; iii) os ativos e passivos cedidos limitam-se àqueles 

descritos no ajuste, tendo fi cado expressamente ressalvado que não seriam 

transferidos e consequentemente assumidos pelo comprador, os créditos, direitos, 

ações e obrigações relativos e decorrentes de bens imóveis e ações e processos 

judiciais envolvendo o vendedor (Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A).

Assim, estando expressamente delineadas as circunstâncias fáticas e 

contratuais necessárias ao deslinde da controvérsia, afi guram-se inaplicáveis os 

óbices das súmulas 5 e 7/STJ no ponto, visto ser hipótese de mera revaloração 

jurídica, procedimento amplamente admitido no âmbito desta Corte Superior.

Pois bem, a Corte local, a despeito de considerar que “a origem da dívida 

é a devolução de determinada quantia paga para aquisição de um imóvel do Banco 

do Estado do Rio de Janeiro, cuja discussão judicial é anterior à cisão, e não tendo a 

Embargante assumido a obrigação referente a crédito, direitos e obrigações relativas 

a bens imóveis, tampouco referentes a ações e processos judiciais de natureza cível”, 

concluiu ser aplicável para o caso vertente “a regra do art. 233, in fi ne, da LSA, ou 

seja, a companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio 

responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão”.

Consoante estabelecido na Lei n. 6.404/1976, em caso de cisão parcial sem 

extinção, remanescendo a sociedade cindida, a sucessão apenas se dá quanto 

aos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão (art. 229, § 1º, da Lei n. 

6.404/1976):

Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do 

seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fi m ou já 

existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu 

patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela 

do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações 

relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que 

absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na 

proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não 

relacionados.

§ 2º Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a 

operação será deliberada pela assembléia-geral da companhia à vista de 

justifi cação que incluirá as informações de que tratam os números do artigo 
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224; a assembléia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do 

patrimônio a ser transferida, e funcionará como assembléia de constituição da 

nova companhia.

§ 3º A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente 

obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227).

§ 4º Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá 

aos administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu 

patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação; na 

cisão com versão parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores da 

companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio.

 § 5º As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida 

serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das 

que possuíam; a atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os 

titulares, inclusive das ações sem direito a voto.

Como regra geral, o art. 233, in fi ne, da mesma lei, prevê que a sociedade 

cindida que subsistir e aquelas que receberem parte de seu patrimônio serão 

solidariamente responsáveis pela satisfação das obrigações anteriores à cisão. Por 

outro lado, o parágrafo único do art. 233, preceitua que o respectivo ato de cisão 

parcial pode estipular a inexistência de solidariedade, respondendo cada sociedade 

apenas pelas obrigações transferidas no ato, exatamente como fi cou estabelecido 

no contrato de compra e venda de ativos e assunção de passivos do Banco do 

Estado do Rio de Janeiro S/A.

Confi ra-se, por oportuno, o teor do referido dispositivo legal:

Art. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que 

absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas 

obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que 

absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas 

obrigações da primeira anteriores à cisão.

Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que 

absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis 

apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou 

com a companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor anterior poderá se opor 

à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifi que a sociedade no prazo de 

90 (noventa) dias a contar da data da publicação dos atos da cisão.

Afi gura-se imprescindível para o deslinde da controvérsia o cotejo dos 

dispositivos legais indicados com as particularidades destacadas pelo recorrente, 

em especial quanto à natureza da sucessão do Banco do Estado do Rio de Janeiro 
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S/A pelo Banco Banerj S/A e acerca da existência ou não de solidariedade in 

casu, atentando-se, sobremaneira, para a continuidade da sociedade cindida 

Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A, tanto que fi gura no pólo passivo da 

execução e a expressa estipulação de ativos/passivos que não seriam transferidos 

pelo ajuste.

Esse ponto merece atenção e judiciosa análise, por possuir o caso ora em 

foco fator distintivo em relação a precedentes jurisprudenciais desta Corte 

Superior, cujo título judicial deriva de atividade bancária ou de ilícito.

Por oportuno, confi ram-se alguns desses julgados:

Direito Processual Civil. Legitimidade do Banco Banerj S/A. Condenações do 

Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A.

1. Segundo jurisprudência reiterada desta Corte, o Banco Banerj detém 

legitimidade passiva para responder pelas condenações do Banco do Estado do 

Rio de Janeiro S/A.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 586.307/RJ, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro 

(Desembargador Convocado do TJ/AP), Quarta Turma, julgado em 17.12.2009, 

DJe 11.02.2010)

Banco Banerj S.A. Legitimidade passiva para responder pela execução. Coisa 

julgada. Valor da multa cominatória. Precedentes da Corte.

1. Ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte já decidiram 

que o Banco Banerj S.A., diante do instrumento de transferência de ativos do 

antigo banco, “é parte legítima para responder em juízo pelas dívidas a que o 

primeiro foi condenado” (REsp n. 310.804/RJ, Relator o Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar, DJ de 27.5.2002).

(...)

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp 775.054/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, 

julgado em 08.11.2005, DJ 1º.02.2006, p. 556)

Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Execução. Legitimidade. 

Extinção da sociedade. Súmulas n. 05 e 07/STJ.

1. Entende o recorrente que não tem legitimidade para suportar os ônus 

da execução, mas, sim, o Banco do Estado do Rio de Janeiro, que não teria 

sido extinto. O acórdão recorrido, porém, afi rmou expressamente que houve a 

transferência total dos bens e direitos para o Banco Banerj S.A. e a consequente 

extinção da outra pessoa jurídica, concluindo que houve absorção de todo o 
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patrimônio, devendo responder por todas as obrigações. Acolher a tese recursal 

e ultrapassar os fundamentos do acórdão somente seria possível mediante o 

reexame de provas e do contrato, o que não se admite em sede de recurso 

especial. De rigor a aplicação das Súmulas n. 05 e 07/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 515.912/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira 

Turma, julgado em 18.11.2003, DJ 16.02.2004, p. 248)

Processual Civil. Banco Banerj S/A. Compra de ativos do Banco do Estado do Rio 

de Janeiro S/A. Execução de título judicial. Legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 

Agravo. Improvimento.

(AgRg no Ag 464.965/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, 

julgado em 25.03.2003, DJ 30.06.2003, p. 258)

Efetivamente, diversos são os casos nos quais os Tribunais de origem, 

analisando o Instrumento de Compra e venda de Ativos, Assunção de Passivos 

e Outras Avenças, asseveram ter ocorrido a cisão com extinção da companhia 

cindida e/ou sucessão universal, motivo pelo qual as sociedades que absorverem 

parcelas do seu patrimônio respondem solidariamente pelas obrigações da 

companhia extinta, nos termos do artigo 233, caput, primeira parte, da Lei n. 

6.404/1976.

Também são muitos os casos nos quais, embora constatada a cisão 

parcial sem extinção da empresa cindida, a solidariedade restou mantida. 

Nessas hipóteses, a “vítima” do dano, na sua quase totalidade é amparada pelas 

normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual ainda 

que tenha fi cado estabelecido no protocolo de cisão que a transferência da 

operação bancária da companhia cindida (parte boa e positiva da empresa) não 

ensejaria a responsabilidade da nova companhia pelos ônus pertinentes a essas 

operações, ainda que advindos de fatos pretéritos à celebração do contrato entre 

as instituições, estando a questão afeta a vício/fato do produto ou serviço, a 

solidariedade se manteria ante o disposto no art. 7º do CDC.

No entanto, na disputa em questão, o Tribunal local, após determinação 

exarada por esta Corte Superior, acolhendo a alegada negativa de prestação 

jurisdicional no bojo do REsp n. 803.854/RJ, procedeu à análise pormenorizada 

do referido instrumento de cisão, asseverando a ocorrência de cisão parcial 

com manutenção da cindida, elencando, também, suas cláusulas contratuais e 

delimitando os ativos e passivos que não seriam transferidos e consequentemente 

assumidos pelo comprador-Banco Banerj S/A.
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A previsão contratual acerca dos créditos, direitos, ações e obrigações 

que não seriam objeto de transferência restaram minuciosamente elencados 

no próprio instrumento contratual e nos anexos daquele ajuste, tendo fi cado 

estabelecido, nos moldes expressamente delineados pela instância precedente, 

que remanesceram com o Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A, nos termos 

da cláusula oitava, os seguintes:

Oitava: - Os ativos e passivos cedidos e transferidos através deste Contrato 

limitam-se àqueles listados e/ou consolidados em seus anexos e, ainda, àqueles 

expressamente previstos neste instrumento, ressalvando-se que não são transferidos 

e consequentemente assumidos pelo comprador, os créditos, direitos, ações e 

obrigações relativos e decorrentes dos seguintes ativos e passivos: (...) (iv) bens 

imóveis; (vii) ações e processos judiciais envolvendo o VENDEDOR ou a PREVI-

BANERJ no pólo ATIVO ou PASSIVO, de natureza cível, fiscal, trabalhista, 

previdenciária e outras; (...)

Como se vê, a hipótese dos autos é absolutamente distinta dos inúmeros 

precedentes analisados por esta Corte Superior afetos a obrigações de natureza 

vinculada à atividade bancária/ilícita da instituição. Aqui, a dívida cobrada 

não tem viés indenizatório (por ato ilícito), constituindo mera restituição de 

valores recebidos pelo Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A em decorrência 

de rescisão contratual. O negócio havido entre o Banco do Estado e a Contal 

nenhuma relação tem com as obrigações tipicamente bancárias, visto decorrer de 

simples promessa de compra e venda de terreno, que aliás foi/será restituído ao 

Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A e não ao Banco Banerj S/A, porquanto 

os bens imóveis não foram objeto de transferência conforme expressamente 

aludido na cláusula oitava do ajuste. Ademais, não está a empresa Contal na 

posição de consumidor vulnerável e hipossufi ciente, pois além de o contrato 

de compra e venda do imóvel ter sido entabulado nos idos da década de 70, 

quando sequer vigente o diploma consumerista no ordenamento jurídico pátrio, 

é de se presumir que não se tratava de contrato de adesão face a natureza do 

objeto em questão (compra e venda de terreno), vigorando a bilateralidade e 

comutatividade em pactos dessa ordem.

Para rememorar, o título judicial que ora se encontra em execução 

condenou o Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A a reembolsar/devolver à 

autora/exequente Contal Projetos Engenharia Construções S/A o percentual de 

30% dos valores que essa havia despendido em razão da promessa de compra 

e venda de imóvel, que, em virtude do seu inadimplemento ensejou, em 1975, 

a propositura de ação pelo promitente-vendedor Banco do Estado do Rio de 
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Janeiro S/A visando à resolução do contrato, à reintegração da posse do imóvel 

e à decretação da perda do montante pago (67% do valor contratado) a título de 

perdas e danos.

Em 1990, a Contal Projetos Engenharia Construções S/A ajuizou ação, 

distribuída por dependência, objetivando a manutenção do negócio jurídico, 

com o comprometimento da instituição fi nanceira em comparecer como agente 

fi nanciadora ou subsidiariamente ser indenizada pelas perdas e danos.

Os feitos foram examinados em conjunto, sendo sentenciados em 

31.07.1992, oportunidade na qual julgados procedentes os pedidos da fi nanceira 

e improcedentes os da Contal. Em dezembro de 1995, o Tribunal Fluminense 

deu provimento ao apelo interposto pela Contal para determinar ao Banco do 

Estado do Rio de Janeiro S/A a restituição de 30% do preço pago.

Enquanto tramitava a ação, em 08.10.1996, mediante a prévia autorização 

do Banco Central do Brasil, a sociedade Banerj Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S/A - companhia distinta do Banco do Estado do Rio de Janeiro 

S/A - reorganizou-se em banco múltiplo e alterou sua denominação social para 

Banco Banerj S/A.

Em novembro de 1996, essa nova fi nanceira (ora insurgente) celebrou 

com o Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A o “Instrumento Particular 

de Contrato de Compra e Venda de Ativo, Assunção de Passivos e Outras 

Avenças”, o qual, especifi camente na cláusula oitava, previu a não transferência 

dos créditos, direitos, ações e obrigações listados, dentre esses “os bens imóveis” e 

“as ações e processos judiciais envolvendo o vendedor”.

Diversos embates processuais foram travados entre o Banco do Estado do 

Rio de Janeiro S/A e a Contal, no âmbito de execução provisória/liquidação do 

julgado intentada por esta última (1990.001.058126-6/1), sendo que apenas em 

27.06.2001, portanto, aproximadamente cinco anos após a cisão parcial é que 

o Banco Banerj S/A foi citado, juntamente com o Banco do Estado do Rio de 

Janeiro S/A para os termos da execução defi nitiva, cujo valor histórico é de R$ 

39.238.398,61.

Garantido o juízo por títulos da dívida pública (fl s. 429) foram opostos 

embargos à execução.

Efetivamente, no título judicial fi gura como devedor o Banco do Estado 

do Rio de Janeiro S/A e não o Banco Banerj S/A, e a condenação imposta ao 

primeiro foi de reembolsar o percentual de 30% do valor pago pela Contal pelo 
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imóvel que era objeto de negociação, ou seja, em virtude do inadimplemento da 

embargada Contal, o contrato de promessa de compra e venda de um bem no 

centro do Rio de Janeiro foi resolvido, tendo sido o Banco do Estado do Rio de 

Janeiro S/A, na qualidade de promitente-vendedor, condenado a devolver 30% 

do valor pago pela Contal (que adimpliu à época, apenas 67% do preço então 

ajustado).

Inegavelmente, não há falar, no caso, em responsabilidade solidária do 

Banco Banerj S/A, pois o contrato de compra e venda de ativos, assunção de 

passivos e outras avenças, fi rmado pelo Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A 

e o ora insurgente, em novembro de 1996 - portanto, 21 (vinte e um) anos após 

a realização do negócio que ensejou o litígio -, prevê expressamente a ausência 

de solidariedade entre as partes.

Ademais, a análise sistemática das cláusulas contratuais procedida pela 

instância de origem revela que o Banco Banerj S/A não sucedeu de forma 

universal o Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A, tendo tão-somente 

assumindo determinados créditos e dívidas explicitamente discriminados no 

contrato avençado, dívidas e direitos nos quais não se abarcam os bens imóveis, 

tampouco as ações judiciais nas quais fi gurasse o vendedor no pólo ativo ou 

passivo.

Na hipótese, diversamente da conclusão alcançada pelo Tribunal 

Fluminense, afi gura-se inaplicável a solidariedade legal estabelecida no art. 

233, in fi ne, da Lei n. 6.404/1976, isso porque, como referido, o parágrafo único 

do mencionado normativo preceitua que o ato de cisão parcial pode estipular a 

inexistência de solidariedade, respondendo cada sociedade apenas pelas obrigações 

transferidas na cisão, exatamente como fi cou estabelecido no contrato de compra 

e venda de ativos e assunção de passivos do Banco do Estado do Rio de Janeiro 

S/A, no qual expressamente ressalvados tanto os bens imóveis como os direitos 

e obrigações decorrentes de ações e processos judiciais envolvendo o vendedor 

- Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A - no pólo ativo ou passivo, fosse a 

demanda de natureza cível, fi scal, trabalhista, previdenciária, entre outras.

Esta Corte Superior já teve oportunidade de analisar situações similares à 

desses autos, aduzindo a possibilidade de excepcionar-se a regra da solidariedade 

na cisão parcial de sociedade anônima, em havendo estipulação em sentido 

contrário no protocolo de cisão acerca das responsabilidades sociais, podendo 

haver repasse às sociedades que absorveram o patrimônio da cindida, apenas 

das obrigações que lhes forem expressamente transferidas, circunstância apta a 

afastar a solidariedade relativamente às obrigações anteriores à cisão.
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Por oportuno, confi ra-se o seguinte precedente:

Ação civil civil pública. Participação financeira em empresa de telefonia. 

Emissão de ações Telebrás/Telemat. Escolha arbitrária. Alegação de prejuízo aos 

compradores. Legitimidade do Ministério Público e da Brasil Telecom. Prejuízos 

que, se existentes, decorreram da fl uidez do mercado de valores mobiliários. 

Improcedência do pedido.

1. “Tratando-se de contrato vinculado ao serviço de telefonia, com cláusula 

de investimento em ações, não há como deixar de reconhecer a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor” (REsp 470.443/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto 

Menezes Direito, Segunda Seção).

2. Ademais, os direitos postos em juízo são individuais homogêneos, pois 

derivam de uma origem comum, qual seja, o contrato de aquisição de linhas 

telefônicas, com participação fi nanceira dos adquirentes no capital da sociedade. 

Assim, no caso, o Ministério Público possui legitimidade para o ajuizamento de 

ação civil pública na defesa dos direitos de adquirentes de linha telefônica, com 

cláusula de participação fi nanceira na companhia (art. 81, § único, inciso III, do 

Código de Defesa do Consumidor).

3. Excepciona-se a regra da solidariedade na cisão parcial de sociedade anônima, 

em havendo estipulação em sentido contrário no protocolo de cisão acerca das 

responsabilidades sociais, podendo, nessa hipótese, haver repasse às sociedades 

que absorveram o patrimônio da cindida, apenas das obrigações que lhes forem 

expressamente transferidas, circunstância que afasta a solidariedade relativamente 

às obrigações anteriores à cisão.

4. No caso de haver, no protocolo de cisão, estipulação restritiva da solidariedade 

entre a cindida e as incorporadoras, deve-se garantir aos credores da companhia 

a oposição de impugnação, se exercido tal direito no prazo de 90 (noventa) dias, 

mediante notifi cação à sociedade devedora (§ único do art. 233).

5. Porém, relativamente a credores com títulos estabelecidos depois da 

cisão parcial, mas relativos a negócios jurídicos anteriores à operação, descabe 

a aplicação do § único do art. 233 da Lei n. 6.404/1976, que excepciona a 

solidariedade entre a cindida e as companhias que absorveram o patrimônio.

6. Consequentemente, considerando que os alegados créditos ora tratados na 

demanda ainda não existiam por ocasião da cisão, mas originados de obrigações 

anteriores, há de ser rejeitada a tese de ilegitimidade da Brasil Telecom S/A para 

responder por obrigações decorrentes de contratos celebrados pela Telemat.

7. O alegado prejuízo experimentado pelos compradores de linhas telefônicas - 

não demonstrado nos autos-, que receberam ações da Telemat, no lugar de ações 

da Telebrás, decorreu de fl utuações naturais do mercado de capitais, devendo ser 

julgado improcedente o pedido deduzido na ação civil pública.

8. Recurso especial conhecido e provido.
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(REsp 753.159/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

05.04.2011, DJe 29.04.2011) - grifo nosso

Recurso especial. Direito Empresarial e Processual Civil. Embargos de terceiro. 

Penhora de bens para garantia da ação de execução. Cisão parcial da empresa 

devedora. Aplicação subsidiária da Lei das Sociedades Anônimas. Solidariedade 

passiva entre a empresa cindida e a resultante da cisão.

1. Os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil, por terem 

assumido contornos nitidamente constitucionais, não podem ser objeto de 

recurso especial, sob pena de, se analisados nessa via, ferir-se a esfera de 

distribuição de competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal.

2. Viabilidade de aplicação subsidiária da Lei das Sociedades Anônimas (Lei n. 

6.404/1976) às sociedades limitadas para suprir as lacunas da sua regulamentação 

legal.

3. Possibilidade de ser excepcionada a regra da solidariedade passiva entre as 

empresas na cisão parcial mediante a estipulação de cláusula expressa no protocolo 

de cisão acerca das responsabilidades sociais da empresa cindida e da resultante da 

cisão.

4. Nessa hipótese, pode haver o repasse às sociedades que absorveram 

o patrimônio da cindida apenas das obrigações que lhes forem expressamente 

transferidas, afastando a solidariedade passiva relativamente às obrigações 

anteriores à cisão.

5. Necessidade, porém, de cláusula expressa no pacto de cisão na forma do art. 

233, e seu parágrafo único, da Lei n. 6.404/1976

6. Não reconhecimento, no caso dos autos, pelas instâncias de origem da 

existência de cláusula de exclusão da solidariedade passiva no pacto de cisão. 

Súmulas 05 e 07 do STJ.

7. Precedente específi co desta Corte.

8. Recurso especial desprovido.

(REsp 1.396.716/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 24.03.2015, DJe 30.03.2015) - grifo nosso

Embargos à execução. Plano Cruzado. Portarias 38 e 45/86 do extinto DNAEE. 

Restituição. CEEE. Legitimidade passiva ad causam. Cisão parcial. Ato jurídico 

realizado antes da cisão, cujo crédito foi constituído posteriormente. Arts. 229, 

§ 1º e 233, parágrafo único da Lei n. 6.404/1976. Transferência de encargos. 

Inefi cácia em relação a credor que, à época, não podia se opor. Precedente.

I - O que se discute no presente feito é se a recorrente, sociedade de economia 

mista cindida parcialmente em virtude de privatização, detém legitimidade 

passiva ad causam para responder por dívidas derivadas de atos jurídicos 
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anteriores à cisão cujos créditos foram constituídos posteriormente, na hipótese 

em que há previsão, no edital de privatização, da não-solidariedade pelo 

pagamento.

II - “2. O patrimônio social constitui, via de regra, a garantia dos credores da 

pessoa jurídica. Com a cisão, ocorre transferência da totalidade ou de uma parcela 

do patrimônio da sociedade cindida para outras sociedades, fato que reduz a 

garantia dos credores da sociedade original.

3. No caso de cisão total, as sociedades assim originadas respondem, em 

solidariedade, pelas obrigações da companhia que se extingue (artigo 233).

4. Tratando-se de cisão parcial, via de regra, também prevalece a solidariedade, 

a menos que no ato de reestruturação societária exista disposição em sentido 

contrário. Neste caso, tendo sido afastada a solidariedade entre a sociedade cindida 

e as sociedades que vierem a absorver parcela do patrimônio cindido, os credores 

anteriores à cisão podem se opor à estipulação de ausência de solidariedade com 

relação a seus créditos, mediante o envio de notifi cação à sociedade no prazo de 90 

dias a contar da publicação dos atos da cisão.

5. Em relação aos credores com títulos constituídos após a cisão, mas 

referentes a negócios jurídicos anteriores, não se aplica a estipulação que afasta 

a solidariedade, já que, à época da cisão, ainda não detinham a qualidade de 

credores, portanto, não podiam se opor à estipulação. Esta interpretação dos 

arts. 229, § 1º c/c 233, parágrafo único, da Lei n. 6.404/1976 garante tratamento 

igualitário entre todos os credores da sociedade cindida” (REsp n. 478824/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, DJ de 19.09.2005).

III - Recurso especial improvido.

(REsp 1.057.136/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 

04.09.2008, DJe 15.09.2008) - grifo nosso

Na hipótese, tendo havido constituição do crédito em data anterior à 

cisão, inclusive com a liquidação/execução provisória do julgado, e não tendo 

a parte exequente exercido o direito de oposição à estipulação de ausência de 

solidariedade no prazo preconizado na lei de regência, prevalece a pactuação 

constante do ato de cisão que afastou a solidariedade entre a sociedade cindida 

e o Banco Banerj S/A.

Assim, os embargos à execução opostos pelo Banco Banerj S/A, devem ser 

acolhidos em razão da ilegitimidade passiva para fi gurar no feito executivo, visto 

não ser responsável solidária para com o Banco do Estado do Rio de Janeiro 

S/A para o crédito reclamado.

4. Do exposto, conheço em parte do recurso especial e na extensão, dou-

lhe parcial provimento, a fi m de reformar os acórdãos e a sentença, julgando 
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procedente os embargos à execução, a fi m de excluir o Banco Banerj S/A do 

polo passivo da execução, fi cando prejudicas a análise das demais teses expostas 

no recurso especial.

Custas e honorários pela parte exequente, esses últimos fi xados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa dos embargos (R$ 39.238.398,61), face a mera 

inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.677.903-SP (2016/0174219-0)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: J C M

Advogados: Laercio Jesus Leite - SP053183

Rodrigo Franceschini Leite e outro(s) - SP262750

Recorrido: J M Z

Repr. por: S M

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

Interes.: J C Z

EMENTA

Recurso especial. Não indicação da alínea “a” do permissivo 

constitucional. Fundamentação que permite a compreensão da 

controvérsia. Adoção póstuma. Possibilidade. Guarda de menor. 

Pedido de autoria da avó. Falecimento da autora no curso do processo. 

Intenção inequívoca de obtenção da guarda. Laço de afetividade entre 

os envolvidos. Possibilidade do deferimento. Concessão de benefício 

previdenciário. Efeito da concessão.

1. Muito embora não se tenha indicado a alínea “a” do permissivo 

constitucional, a fundamentação e a perfeita indicação de artigos tidos 

por violados permitiram o conhecimento do recurso especial.
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2. A Lei n. 8.069/1990, em seu art. 42, § 6º, estabelece que 

“a adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca 

manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, 

antes de prolatada a sentença”.

3. Em situações excepcionais, em que demonstrada a inequívoca 

vontade em adotar, diante da longa relação de afetividade, pode ser 

deferida adoção póstuma ainda que o adotante venha a falecer antes 

de iniciado o processo de adoção.

4. Impõe-se especial atenção à condição peculiar da criança 

como pessoa em desenvolvimento, devendo o julgador nortear-se pela 

prevalência dos interesses do menor sobre qualquer outro bem ou 

interesse juridicamente tutelado.

5. A guarda é um complexo de direitos e deveres que uma pessoa, 

ou mais de uma, exerce em relação a uma criança ou adolescente, 

consistindo na mais ampla assistência à sua formação moral, educação, 

diversão e cuidados para com a saúde, bem como toda e qualquer 

diligência que se apresente necessária ao pleno desenvolvimento de 

suas potencialidades.

6. O § 2º do art. 33 do ECA prevê, na primeira parte o preceito, 

a possibilidade do deferimento da guarda, fora dos casos de tutela 

e adoção, para atender situações peculiares, como nos casos de guarda 

requerida por parentes próximos, com a concordância dos pais; ou da guarda 

especial, quando inexistente fundamento legal para a suspensão ou 

destituição do pátrio poder e visando a suprir a falta eventual dos pais 

ou responsáveis, ou falecidos ou com paradeiro ignorado.

7. No caso dos autos, no interesse maior da criança, impõe-se o 

reconhecimento da guarda à “avó”, de quem a criança recebia afeto 

desde o nascimento e que promovia a concretização de todos os 

demais cuidados básicos à sua existência, sendo o fi m precípuo do 

processo garantir vida com dignidade à menor especial.

8. A finalidade meramente “previdenciária” não pode ser o 

objetivo da pretendida modifi cação de guarda. Ao revés, a outorga de 

direitos previdenciários em razão da colocação do petiz sob a guarda 

de outrem é apenas uma de suas implicações.

9. Como sói acontecer em processos desta natureza, vale dizer, em 

que se controvertem direitos da criança e do adolescente, o princípio 
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do maior interesse é, de fato, o vetor interpretativo a orientar a decisão 

do magistrado.

10. Recurso especial provido para o deferimento do pedido de 

guarda póstuma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma 

do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das 

notas taquigráfi cas, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, 

Antonio Carlos Ferreira (Presidente), Marco Buzzi e Lázaro Guimarães 

(Desembargador convocado do TRF 5ª Região) votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

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

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 7.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. A A A M ajuizou ação de 

guarda judicial em relação à menor J M Z (nascimento em 14.4.1998, fl .12), 

representada por sua genitora S M (fl s. 1-8), informando que já exercia a guarda 

de fato da menor, uma vez que a genitora da criança era sua tutelada, há mais 

de 40 (quarenta) anos, e que as três convivem em plena harmonia. Salientou, 

ainda, que a menor é portadora de doença cerebral (hermiatrofi a cerebral), que 

frequenta a APAE e vive em total dependência de seus familiares.

Afi rmou que a menor e sua genitora dependem fi nanceiramente da autora 

e que o pai, por ter constituído nova família, não contribuía para as despesas 

da fi lha. Explicou que moram as três (autora, menor e sua genitora) na mesma 

casa e que a fonte de sustento é uma pensão por morte do falecido marido da 

autora, ex-funcionário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

do Estado de São Paulo.

Requereu a guarda da menor, por sua condição especial e para que possa 

usufruir da pensão, quando a autora falecer. Enfatizou que a genitora da menor 
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estaria de pleno acordo com o pedido (fl . 19), sendo ela a guardiã pessoal da 

menor, estabelecida por ocasião da separação.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofertou parecer 

pelo indeferimento do pedido de guarda formulado. Assentou, na ocasião, 

a inviabilidade do pedido para fi ns previdenciários. Acrescentou que “caso 

houvesse outro motivo para a guarda que não o fi nanceiro, dever-se-ia atender 

aos interesses da criança e adolescente, o que não ocorreu no vertente caso” (fl . 

30).

O Juízo de primeiro grau negou o pleito formulado, sob o fundamento 

de que o instituto não serve para o fi m de transferir ao menor o benefício 

previdenciário (fl s. 100/1).

Houve interposição de apelação (fl s. 38-44) e nova manifestação do Parquet 

Estadual (fl s. 56-60), alterando o posicionamento anterior: “Dessa forma, data 

vênia ao posicionamento do ilustre magistrado precedente, esta Procuradoria 

de Justiça ousa divergir, neste caso concreto, para opinar pela reforma da r. 

sentença”.

Julgada a apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

reformando a sentença de piso, deu provimento ao recurso, nos termos da 

ementa abaixo (fl . 66):

Guarda de menor. Modifi cação. Sentença que não concedeu a guarda à avó 

materna. Criação que é desempenhada pela mãe juntamente com a avó que, 

todavia, é a verdadeira mantenedora das necessidades da menor. Concordância 

da mãe quanto a esta modifi cação que benefi ciará a criança, que na falta da avó, 

poderá requerer pensão por morte. Criança com séria defi ciência. Hipótese de se 

prestigiar o interesse dela. Recurso provido.

Intimada (fl . 78) para promover a emenda da inicial, para integrar ao polo 

passivo o genitor da menor, constatou-se o falecimento da autora (fl . 81).

Às fl s. 98, 100-101, o juízo sentenciante extinguiu o feito, nos termos do 

art. 267, IX, do CPC/1973, por considerar a ação intransmissível, de caráter 

personalíssimo e que, com o falecimento da autora, o próprio direito de ação 

teria desaparecido.

Novo recurso de apelação foi interposto (fls. 104-111), requerendo a 

reforma da decisão de extinção do feito, sob o fundamento da inequívoca 

manifestação de vontade da autora falecida em obter a guarda da menor. Não 

recebida a apelação (fl . 114), interpôs-se agravo de instrumento (fl s.116-127).
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Em julgamento do agravo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

deu provimento ao recurso, determinando o recebimento e julgamento da 

apelação anteriormente interposta, nos termos da ementa que se transcreve 

abaixo:

Guarda de menor. Autora falecida no curso da ação. Processo extinto. Apelação 

não recebida, sob o argumento de que o direito pleiteado é intransferível. Decisão 

reformada. Autora/apelante que manifestou em vida a vontade de ter a guarda da 

“neta de criação’’. Tese de que a guarda pode ser deferida até a data do óbito da 

requerente. Alegado direito que deve ser apreciado pelo Poder Judiciário. Apelação a 

ser recebida e processada. Recurso provido.

No entanto, ao julgar o mérito da apelação, o TJSP lhe negou provimento, 

nos moldes da ementa que se segue (fl . 171):

Guarda de menor. Modifi cação. Sentença que não concedeu a guarda à avó 

materna. Criação que é desempenhada pela mãe juntamente com a avó que, 

todavia, é a verdadeira mantenedora das necessidades da menor. Concordância 

da mãe quanto a esta modifi cação que benefi ciará a criança, que na falta da 

avó, poderá requerer pensão por morte. Criança com séria defi ciência. Hipótese, 

contudo, de falecimento da avó antes da sentença. Ação extinta. Impossibilidade 

de outra solução. Recurso desprovido.

Foi interposto recurso especial (fl. 179) pelo irmão da autora, com 

fundamento no permissivo constitucional, sob alegação de violação ao art. 33, 

caput, §§ 1º e 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Afi rma o recorrente que a genitora da menor está de pleno acordo com o 

pedido de guarda formulado na ação originária e que o trabalho desenvolvido 

pelo Setor de Psicologia do Poder Judiciário constatou que a criança residia 

com a autora desde o nascimento. Ademais a relação existente entre as duas era 

verdadeiramente de avó e neta. Salientou que a menor dependia fi nanceiramente 

da autora, uma vez que sua renda sempre foi a principal responsável pelo 

sustento da família.

Aduz que o caso dos autos se assemelha às situações em que há pedido de 

adoção póstuma, que vem sendo deferida pelos tribunais pátrios, bastando seja 

comprovada a inequívoca vontade do adotante, como também ensina doutrina 

abalizada.

Crivo positivo de admissibilidade à fl . 206, com apresentação de parecer 

do Ministério Público do Estado de São Paulo pelo não provimento do recurso 

especial (fl s. 211-212).
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Novo juízo de admissibilidade às fls. 214-215, neste decidindo pelo 

não seguimento do apelo, por incidência do enunciado da Súmula 284/STF. 

Interposto agravo em face da decisão de inadmissibilidade, foi dado provimento 

ao recurso, nos termos da decisão de fl s. 275-276. 

Sem contrarrazões ao recurso especial, consoante certidão à fl . 208.

O Ministério Público Federal, em parecer ofertado às fl s. 270-273, opina 

pelo não conhecimento do apelo especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A controvérsia principal 

consiste em defi nir se é possível o deferimento de pedido de guarda póstuma, 

vale dizer, mesmo após o falecimento da autora no curso da demanda, quando 

mostrar-se inequívoca a intenção de obter a guarda, além de ter sido comprovado 

o laço de afetividade existente entre os envolvidos.

O Tribunal de Justiça paulista, analisando a questão, manifestou-se como a 

seguir (fl s. 172-174):

A presente ação de modifi cação de guarda foi proposta pela avó materna com 

a concordância da mãe da criança.

No caso, todos moram no mesmo local, e sempre dependeram fi nanceiramente da 

apelante que, na ocasião da propositura da ação, contava com idade avançada, e por 

esse motivo temia que na sua falta, fi cassem comprometidos a sobrevivência e bem-

estar da menor, requerendo, assim a sua guarda para garantia de seu futuro.

Assim, em abril de 2011, a r. sentença de fl s. 29/30 indeferiu a petição inicial foi 

apreciada pelo acórdão de fl s. 56/58, publicado em janeiro de 2012, que determinou 

a anulação daquela decisão, sob o argumento de que “a apelante é a mantenedora 

dos gastos da menor, e ainda que a mãe também conviva com ela ajudando na 

sua criação, não há porque não transferir a guarda a quem efetivamente provém o 

sustento da criança com necessidades especiais.

Aliás, esse o quadro fático relatado na perícia às fl s. 22/23: “A partir dos dados 

levantados, pôde-se observar que a requerente reside com a criança em tela desde o 

seu nascimento. Assim, J, seu irmão P e sua genitora, S, sempre moraram na casa de 

A, sendo dependentes fi nanceiros desta.”

E porque diante de uma circunstância especial, nas específi cas e mais especiais 

necessidades da menor não há porque se prestigiar um excesso de formalismo, tal 

como encontrado na r. sentença.
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(...)

Contudo, em abril de 2012, o foi Juízo informado do falecimento da autora, avó 

da menor (fl s. 78), quando então sua Exa extinguiu o feito, entendendo cuidar de 

questão personalíssima, e daí não recebeu esse recurso de apelação, aceito por 

força de v. acórdão, proferido em agravo de instrumento (fl s. 120/122), o que ora 

se examina.

A propósito, restou incontroverso que a menor, portadora de necessidades 

especiais, era dependente do auxílio proveniente da avó que, ainda em vida, 

demonstrou essa vontade de ajudar, optando pela formalidade do exercício legal da 

guarda. Aliás, sempre contou com aprovação dos pais da menor.

Porém, diante do seu falecimento, ainda que se reconheça a intenção do seu 

substituto processual, apura-se que o pedido tornou-se inadmissível.

Como bem fundamentou a D. Promotora de Justiça, às fl s. 80v:

“A autora faleceu em maio de 2012 e a ação proposta é intransmissível, de 

caráter personalíssimo. Logo, desapareceu o direito material e o direito de ação.”

Nesse vértice, a partir desse argumento adotado na r. sentença, prepondera a 

necessidade de regularização da situação da menor em outra ação, com a anotação 

de que a avó, autora da inicial, exercia guarda de fato e de direito porque aqui 

autorizada, até seu óbito.

Voto, pois, pelo desprovimento do recurso.

3. De início, penso que o recurso especial merece conhecimento.

De fato, conforme se percebe na redação da peça recursal, há na introdução 

da petição, parágrafo específi co para a indicação do artigo constitucional, assim 

como de seu inciso e alínea, cujo preenchimento não se fez, mas obviamente se 

dessume qual a impugnação correta com a nítida exposição das razões.

No ponto, é sabido que o rigor formal, a que se submete o recurso especial, 

vem sendo mitigado, quando, muito embora não se tenha indicado a alínea do 

permissivo constitucional, a fundamentação e a perfeita indicação de artigos 

tidos por violados permitam a compreensão do apelo, não sendo o caso de 

aplicação da Súmula 284/STF, na hipótese.

Nesse sentido:

Agravo regimental do contribuinte. IPI. Crédito-prêmio. Especial interposto 

pela alínea “c”. Não-apresentação da divergência jurisprudencial. Conhecimento 

do recurso pela alínea “a”. Possibilidade. Prequestionamento implícito do art. 1º do 

DL 20.910/1932. Prescrição qüinqüenal.
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1. Muito embora não se tenha indicado a alínea “a” do permissivo constitucional, 

a fundamentação e a perfeita indicação de artigos tidos por violado permitiram o 

conhecimento do recurso especial.

2. O acórdão proferido pelo Tribunal a quo afastou a incidência do prazo 

prescricional qüinqüenal entendendo pela aplicação do prazo de dez anos. 

Ainda que não tenha sido apontado expressamente o dispositivo no qual se 

fundamentou o aresto, reconhece-se o prequestionamento implícito do artigo 

1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, conforme admitido pela jurisprudência desta 

Corte.

3. Por fi m, fi ca afastada a contradição na decisão agravada que dispôs sobre a 

extinção do crédito prêmio de IPI em 5.10.1990, bem como o prazo prescricional 

de cinco anos para as ações que visam ao recebimento do referido crédito de IPI, 

contados entre a data da extinção do benefício e a data do ajuizamento da ação, 

entendendo que os créditos pleiteados pela empresa não estariam prescritos, 

uma vez que a ação foi ajuizada em 1989.

Agravo regimental improvido.

Agravo regimental da Fazenda Nacional - IPI. Crédito-prêmio. Correção monetária. 

Possibilidade.

A jurisprudência do STJ e a do STF estão no sentido de ser indevida a correção 

monetária dos créditos escriturais de IPI, relativos a operações de compra de 

matérias-primas e insumos empregados na fabricação de produto isento. Todavia, 

é devida a correção monetária de tais créditos quando o seu aproveitamento, 

pelo contribuinte, sofre demora em face da resistência oposta por ilegítimo ato 

administrativo ou normativo do Fisco.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 971.001/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

DJe 16.09.2008)

Tributário. Processo Civil. Agravo regimental. Petição recursal que não indica 

a alínea do inciso III, artigo 105, CF. Fundamentos bem indicados na petição 

recursal. Incidência da Súmula 284/STF afastada. Matéria pacifi cada. Empréstimo 

compulsório sobre veículos. Prescrição.

I - Apesar de não ter sido expressamente citada a alínea do inciso III, artigo 105, 

da Constituição Federal, na qual se funda o recurso especial, a petição recursal 

indica claramente qual o dispositivo de legislação federal que foi violado pela 

decisão recorrida, não sendo o caso de aplicação da Súmula 284/STF, na hipótese, 

principalmente porque a matéria de mérito (prazo prescricional para propositura 

de ação que visa a restituição de empréstimo compulsório sobre veículos) 

encontra-se por demais pacificada no âmbito deste eg. Superior Tribunal de 

Justiça.

II - Agravo improvido.
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(AgRg no REsp 845.134/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 

23.10.2006)

Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Divergência jurisprudencial. 

Prescrição intercorrente. Intimação.

1. O simples fato de não ter sido indicada a alínea c) do permissivo constitucional 

como sustentáculo do recurso não impede o seu conhecimento e provimento com 

base no dissídio, que restou devidamente comprovado.

2. O posicionamento desta Corte, em consonância com os precedentes 

colacionados, entende necessária a intimação pessoal da parte para o 

reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 435.646/GO, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira 

Turma, DJ 07.10.2002)

É bem de ver, ademais, que a natureza da controvérsia em exame, por si só, 

reclama a superação de tal óbice. Com efeito, tratando-se de causa que, à época 

de sua interposição, tinha por objeto menor com problemas sérios de saúde 

física e mental e pelo fato da inexistência, até o momento, de solução por este 

Tribunal da questão em debate, o conhecimento e o julgamento do recurso são 

providências que se impõem.

4. Importa ressaltar, para logo, que é incontroverso nos autos que a 

menor vivia com a autora desde seu nascimento; que essa convivência era 

absolutamente saudável e benéfi ca, tanto para uma, quanto pra outra convivente; 

a criança e a autora do pedido de guarda se tratavam como neta e avó; que não 

havia, por parte dos genitores da menor oposição ao deferimento da guarda, que, 

ao contrário, era algo desejado por todos. Nada obstante, o Tribunal de Justiça 

de São Paulo, sob o fundamento de ser personalíssima a ação de guarda judicial, 

achou por bem confi rmar a sentença que extinguiu o feito, com base no art. 267, 

IX, do CPC/1973.

No entanto, penso que o fundamento do acórdão recorrido não tem 

condições de sustentar a decisão de extinção do feito, isso tendo em vista 

a já pacífi ca jurisprudência deste Sodalício no sentido da possibilidade do 

deferimento de pedido feito em ação de estado, tal qual a dos autos, mesmo 

quando ocorrido o falecimento do proponente no curso do processo.

Com efeito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nas 

ações de adoção, por exemplo, em que a natureza personalíssima do pedido não 
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é capaz de conduzir ao indeferimento do pleito, por si só, quando falecido o 

autor da demanda e esta ainda não tenha sido concluída.

De fato, para os casos de adoção, a conjugação de elementos de prova, 

que demonstrem a inequívoca intenção de adotar, é necessária e bastante ao 

deferimento do pedido formulado, “podendo ser declarado ainda que ao tempo 

da morte não tenha tido início o procedimento para a formalização da adoção” 

(REsp 457.635/PB, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 17.3.2003).

Confi ram-se alguns julgados deste Tribunal no mesmo sentido:

Direito Civil e Processual Civil. Adoção póstuma. Manifestação inequívoca da 

vontade do adotante. Inexistência. Laço de afetividade em vida. Demonstração 

cabal.

1. A adoção póstuma é albergada pelo direito brasileiro, nos termos do art. 42, § 

6º, do ECA, na hipótese de óbito do adotante, no curso do procedimento de adoção, 

e a constatação de que este manifestou, em vida, de forma inequívoca, seu desejo de 

adotar.

2. Para as adoções post mortem, vigem, como comprovação da inequívoca 

vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras que comprovam a filiação 

socioafetiva: o tratamento do adotando como se fi lho fosse e o conhecimento 

público dessa condição.

3. Em situações excepcionais, em que demonstrada a inequívoca vontade em 

adotar, diante da longa relação de afetividade, pode ser deferida adoção póstuma 

ainda que o adotante venha a falecer antes de iniciado o processo de adoção.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1.663.137/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 

22.08.2017)

Direito de Família e Processual Civil. Recurso especial. Ação de autorização 

de adoção de maiores. Pedido formulado na vigência do CC/1916. Falecimento 

do adotante no curso da demanda. Possibilidade de adoção póstuma. Utilização 

da analogia. Incidência do ECA. Alterações legislativas. Normas sobre estado das 

pessoas e processo. Aplicabilidade imediata. Recurso provido.

1. O tratamento legal da adoção sofreu severas transformações legais nos 

últimos anos. De acordo com o CC/1916, a adoção era feita por escritura pública 

e seus efeitos limitavam-se ao adotante e ao adotado. Com a entrada em vigor do 

CC/2002, passou-se a exigir processo judicial para todos os pedidos de adoção. 

Posteriormente, com a promulgação da Lei n. 12.010/2009, a adoção de maior de 

18 (dezoito) anos não mais pode ser realizada por mera escritura pública, sendo 

imprescindível sentença judicial constitutiva da relação. Além disso, aplicam-se ao 

procedimento, no que couber, as disposições previstas no ECA.
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2. A Lei n. 8.069/1990, em seu art. 42, § 6º, estabelece que “a adoção poderá ser 

deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no 

curso do procedimento, antes de prolatada a sentença”.

3. No período compreendido entre a entrada em vigor do Estatuto da Criança 

e do Adolescente e a publicação da Lei Nacional da Adoção (Lei n. 12.010/2009), 

houve uma lacuna legislativa acerca da adoção póstuma. Isso porque, de acordo 

com o ECA, esse instituto era expressamente permitido aos menores, mas, 

de outra parte, a legislação civil - que regulava a adoção de maiores - nada 

mencionava sobre o assunto.

4. Estando o juiz diante de uma omissão legislativa, deve fazer uso dos meios 

de integração da norma - dentre os quais, preliminarmente, a analogia (art. 4º 

da LINDB). No caso dos autos, deve-se aplicar a analogia para suprir o hiato 

legislativo existente, tendo em vista que o pedido foi formulado no ano de 1999, 

exatamente entre a publicação do ECA e a da Lei n. 12.010/2009.

5. Ademais, o pedido de adoção merece ser apreciado, pois a matéria se refere 

ao estado das pessoas e às regras de processo, à qual cumpre aplicar de imediato 

as normas em vigor, inclusive aos requerimentos ainda em trâmite.

6. Assim, tanto pelo emprego da analogia quanto pela pronta incidência das 

leis atualmente em vigor, a pretensão recursal deve ser acolhida, para permitir 

aos recorrentes que o pedido de autorização de adoção seja apreciado, mesmo 

depois do óbito do adotante.

7. Recurso especial provido, para anular a sentença e o acórdão recorrido e 

determinar às instâncias ordinárias que apreciem o pedido de adoção formulado, 

como entenderem de direito.

(REsp 656.952/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 

23.06.2016)

Direito Civil e Processual Civil. Adoção póstuma. Manifestação inequívoca da 

vontade do adotante. Laço de afetividade. Demonstração. Vedado revolvimento 

de fatos e provas.

1. A adoção póstuma é albergada pelo direito brasileiro, nos termos do art. 

42, § 6º, do ECA, na hipótese de óbito do adotante, no curso do procedimento de 

adoção, e a constatação de que este manifestou, em vida, de forma inequívoca, 

seu desejo de adotar.

2. Para as adoções post mortem, vigem, como comprovação da inequívoca 

vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras que comprovam a fi liação 

socioafetiva: o tratamento do adotando como se fi lho fosse e o conhecimento 

público dessa condição.

3. Em situações excepcionais, em que demonstrada a inequívoca vontade em 

adotar, diante da longa relação de afetividade, pode ser deferida adoção póstuma 

ainda que o adotante venha a falecer antes de iniciado o processo de adoção.
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4. Se o Tribunal de origem, ao analisar o acervo de fatos e provas existente no 

processo, concluiu pela inequívoca ocorrência da manifestação do propósito de 

adotar, bem como pela preexistência de laço afetividade a envolver o adotado 

e o adotante, repousa sobre a questão o óbice do vedado revolvimento fático e 

probatório do processo em sede de recurso especial.

5. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1.326.728/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 

27.02.2014)

Civil. Processual Civil. Recurso especial. Adoção póstuma. Validade. Adoção 

conjunta. Pressupostos. Familia anaparental. Possibilidade.

Ação anulatória de adoção post mortem, ajuizada pela União, que tem por 

escopo principal sustar o pagamento de benefícios previdenciários ao adotado 

- maior interdito -, na qual aponta a inviabilidade da adoção post mortem 

sem a demonstração cabal de que o de cujus desejava adotar e, também, a 

impossibilidade de ser deferido pedido de adoção conjunta a dois irmãos.

A redação do art. 42, § 5º, da Lei n. 8.069/1990 - ECA -, renumerado como § 

6º pela Lei n. 12.010/2009, que é um dos dispositivos de lei tidos como violados 

no recurso especial, alberga a possibilidade de se ocorrer a adoção póstuma 

na hipótese de óbito do adotante, no curso do procedimento de adoção, e a 

constatação de que este manifestou, em vida, de forma inequívoca, seu desejo 

de adotar.

Para as adoções post mortem, vigem, como comprovação da inequívoca 

vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras que comprovam a fi liação 

socioafetiva: o tratamento do menor como se filho fosse e o conhecimento 

público dessa condição.

O art. 42, § 2º, do ECA, que trata da adoção conjunta, buscou assegurar ao 

adotando a inserção em um núcleo familiar no qual pudesse desenvolver relações 

de afeto, aprender e apreender valores sociais, receber e dar amparo nas horas de 

difi culdades, entre outras necessidades materiais e imateriais supridas pela família 

que, nas suas diversas acepções, ainda constitui a base de nossa sociedade.

A existência de núcleo familiar estável e a consequente rede de proteção social 

que podem gerar para o adotando, são os fi ns colimados pela norma e, sob esse 

prisma, o conceito de núcleo familiar estável não pode fi car restrito às fórmulas 

clássicas de família, mas pode, e deve, ser ampliado para abarcar uma noção 

plena de família, apreendida nas suas bases sociológicas.

Restringindo a lei, porém, a adoção conjunta aos que, casados civilmente 

ou que mantenham união estável, comprovem estabilidade na família, incorre 

em manifesto descompasso com o fi m perseguido pela própria norma, fi cando 

teleologicamente órfã. Fato que ofende o senso comum e reclama atuação do 

interprete para fl exibilizá-la e adequá-la às transformações sociais que dão vulto 

ao anacronismo do texto de lei.
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O primado da família socioafetiva tem que romper os ainda existentes liames 

que atrelam o grupo familiar a uma diversidade de gênero e fi ns reprodutivos, 

não em um processo de extrusão, mas sim de evolução, onde as novas situações 

se acomodam ao lado de tantas outras, já existentes, como possibilidades de 

grupos familiares.

O fi m expressamente assentado pelo texto legal - colocação do adotando 

em família estável - foi plenamente cumprido, pois os irmãos, que viveram sob 

o mesmo teto, até o óbito de um deles, agiam como família que eram, tanto 

entre si, como para o então infante, e naquele grupo familiar o adotado se 

deparou com relações de afeto, construiu - nos limites de suas possibilidades - 

seus valores sociais, teve amparo nas horas de necessidade físicas e emocionais, 

em suma, encontrou naqueles que o adotaram, a referência necessária para 

crescer, desenvolver-se e inserir-se no grupo social que hoje faz parte.

Nessa senda, a chamada família anaparental - sem a presença de um 

ascendente -, quando constatado os vínculos subjetivos que remetem à família, 

merece o reconhecimento e igual status daqueles grupos familiares descritos no 

art. 42, § 2, do ECA.

Recurso não provido.

(REsp 1.217.415/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 

28.06.2012)

Direito Civil e Processual Civil. Adoção póstuma. Manifestação inequívoca da 

vontade do adotante. Laço de afetividade. Demonstração. Vedado revolvimento 

de fatos e provas. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou 

obscuridade. Decisão fundamentada. Prequestionamento. Ausência.

- Não padece o acórdão recorrido de omissão, contradição ou obscuridade, 

quando o Tribunal de origem pronuncia-se fundamentadamente quanto às 

questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

- Não se conhece do recurso especial se a matéria jurídica versada nos 

dispositivos tidos como violados não foi debatida pelo Tribunal no acórdão 

recorrido.

- O julgador não está adstrito às teses jurídicas manifestadas pelas partes, 

bastando-lhe analisar fundamentadamente as questões necessárias à resolução 

do embate jurídico.

- Impõe-se especial atenção à condição peculiar da criança como pessoa em 

desenvolvimento, devendo o julgador nortear-se pela prevalência dos interesses do 

menor sobre qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado.

- A adoção póstuma pode ser deferida ao adotante que, após inequívoca 

manifestação de vontade, venha a falecer no curso do procedimento, antes de 

prolatada a sentença (art. 42, § 5º, do ECA).
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- Na apreciação do pedido de adoção levar-se-á em consideração a relação de 

afetividade entre o adotante e o adotado (art. 28, § 2º, do ECA).

- Se o Tribunal de origem, ao analisar o acervo de fatos e provas existente no 

processo, concluiu pela inequívoca ocorrência da manifestação de propósito 

de adotar, bem como pela preexistência de laço de afeto a envolver a adotada 

e o adotante, repousa sobre a questão o óbice do vedado revolvimento fático e 

probatório do processo em sede de recurso especial.

Recurso especial não conhecido.

(REsp 823.384/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 25.10.2007)

Nesses termos, prevalece a total proteção ao menor apregoada pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente, devendo o Poder Público levar em consideração 

os quesitos fáticos mais que os jurídicos, visando aos interesses do adotando e 

respeitando a vontade do de cujus.

Nessa linha de ideias, sabe-se, ademais, que a redação do art. 42, § 5º, da 

Lei n. 8.069/1990 – ECA, renumerado como § 6º pela Lei n. 12.010/2009, 

alberga a possibilidade de se deferir a adoção póstuma, na hipótese de óbito do 

adotante, no curso do procedimento de adoção, diante da constatação de que o 

autor manifestou, em vida, de forma inequívoca, seu desejo de adotar.

Destarte, nas palavras da eminente Ministra Nancy Andrighi, em 

julgamento proferido pela egrégia Terceira Turma, “no iter que deságua na 

adoção póstuma”, a locução inequívoca manifestação de vontade do adotante “é 

o elemento sine qua non, fi gurando o procedimento judicial de adoção apenas 

como a concretização formal do desejo de adotar, já consolidado e exteriorizado 

pelo adotante”. (REsp 1.217.415/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, DJe 28.06.2012). E assim o é, pois, a interpretação conferida ao 

dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente priorizou, evidentemente, 

a fi nalidade social de se atribuir efi cácia jurídica a uma situação de fato.

Na mesma direção, é que, então, a jurisprudência deste Tribunal reconheceu, 

naquela hipótese, e em outras tantas que lhe são similares, que a adoção se 

confunde com o reconhecimento de uma fi liação socioafetiva preexistente, 

construída entre aquele que pretende adotar e o adotando. “Vigem aqui, como 

comprovação da inequívoca vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras 

que comprovam a fi liação socioafetiva: o tratamento do menor como se fi lho fosse e 

o conhecimento público dessa condição”. (REsp 1.217.415/RS, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi)
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Nesse rumo de raciocínio, tem-se que a formalização de pedido judicial de 

adoção, realizado antes do óbito, possui, na verdade, apenas o condão de afastar 

qualquer resquício de incerteza, qualquer contestação que porventura pudesse 

existir no que respeita à vontade do adotante.

Por isso, a ausência do pedido seria incapaz de frustrar o reconhecimento 

do desejo de adotar, no plano substancial, fazendo com que surgisse tão somente 

a necessidade de comprovação da efetiva intenção do possível adotante.

5. Tenho que este mesmo raciocínio deve ser aplicado para os casos de 

guarda.

Em 13 de julho de 1990, foi sancionada a Lei n. 8.069, dispondo sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual disciplinou o instituto da guarda 

nos artigos 33 a 35. O artigo 33 refl ete a previsão até então existente no Código 

de Menores de 1927 e de 1979, ao estabelecer que “a guarda obriga a prestação 

de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo 

a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais”. (Pereira, Rafael 

Caselli. O afeto como nexo causal para conversão da guarda em relação socioafetiva. 

In: Revista IBDFAM: família e sucessões, n. 21, maio/jun, 2017, p. 99-123).

Por sua vez, no Código Civil de 2002, a guarda de menor ou de adolescente 

por outra pessoa, que não os pais, vem disciplinada no § 5º do artigo 1.584, nos 

seguintes termos: “Se o juiz verifi car que o fi lho não deve permanecer sob a 

guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade 

com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e 

as relações de afi nidade e afetividade”.

A guarda, pois, é um complexo de direitos e deveres que uma pessoa, ou 

mais de uma, exerce em relação a uma criança ou adolescente, consistindo na 

mais ampla assistência à sua formação moral, educação, diversão e cuidados 

para com a saúde, bem como toda e qualquer diligência que se apresente 

necessária ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades. (IAURIA, Flávio 

Guimarães. A regulamentação de visitas e o princípio do melhor interesse da criança. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 62)

Sílvio Rodrigues, citado por Paulo Brabo, defi ne a guarda como “o poder 

dever de manter criança ou adolescente no recesso do lar enquanto menores e 

não emancipados, dando assistência moral, material e educacional”. (Manual da 

guarda no direito da criança e do adolescente. Belém: CEJUP, 1997, p. 21).

Conforme se percebe, os deveres relacionados à guarda do menor e do 

adolescente podem ser resumidos na obrigação de prestar, até que seja alcançada 
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a maioridade, assistência material, moral e educacional, podendo opor-se a 

terceiros, inclusive aos pais, sendo este um dever implícito de vigilância contra 

quaisquer pessoas que possam trazer dano ou prejuízo ao menor ou adolescente.

Novamente José Fernando Simão leciona que “a guarda é simples 

companhia fática de uma pessoa com relação à outra a qual a lei atribui efeitos 

jurídicos. Quem tem a guarda, tem, faticamente, a companhia do menor e, 

portanto, tem o dever de cuidar do menor e zelar por sua segurança”. Acrescenta 

o doutrinador que essa companhia fática ou convívio, seja decorrente do Código 

Civil, seja do Estatuto da Criança e do Adolescente, será a mesma. Tendo em 

vista que a guarda é evidentemente um conceito unitário, seja ela exercida pelos 

pais ou terceiros, seja ela precária ou defi nitiva, seja ela decorrente de perigo ou 

ofensa ao menor ou de simples observância do interesse deste. (http://www.

conjur.com.br/2015-ago-23/processo-familiar-doutrina-guarda-compartilhada-

girafas).

Diante deste quadro, vislumbro a possibilidade do reconhecimento da 

guarda pleiteada pela autora, falecida, porque, no caso em exame, percebe-se a 

presença do motivo maior do instituto, qual seja proporcionar melhoramentos 

à vida da criança ou do adolescente, atendendo seus interesses mais essenciais, 

somado à demonstração inequívoca da vontade da autora do pedido em obter a 

guarda.

De fato, indubitável se mostra que, no caso dos autos, não fosse o 

falecimento da autora, no transcorrer da ação judicial, o pedido de guarda 

seria deferido, porque corretamente reconhecido pela instância ordinária que 

apenas dessa forma seria satisfeito o melhor interesse da menor, criança com 

necessidades especiais, cuja mãe não possuía condições fi nanceiras adequadas 

para prover seu sustento, assim como seu pai.

Na verdade, conforme se noticiou, a avó de criação, autora da ação, era 

quem provia o sustento também da genitora da menor, que vivia sob sua tutela.

Vale transcrever o relatório psicossocial (fl s. 24-26), quando ainda viva a 

requerente:

Questionada quanto à motivação do presente pedido de guarda, A afi rma 

que este pedido tem como objetivo repassar sua pensão à neta, quando vier 

a falecer. Segundo a requerente, J tem necessidades especiais e precisa de 

acompanhamento de saúde sistemático. Assim, tendo em vista que a pensão 

alimentícia que o pai Ihe oferece não é sufi ciente para atender suas necessidades 

e A atua como principal responsável por seu sustento, a avó deseja oferecer meios 

de ampara-la.
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(...)

IV. Conclusão

A partir dos dados Ievantados, pôde-se observar que a requerente reside 

com a criança em tela deste o seu nascimento. Assim, J, seu irmão, Paulo, e sua 

genitora, S, sempre moraram na casa de A, sendo dependentes fi nanceiros desta. 

J tem o diagnóstico de hemiatrofia cerebral esquerda e, desse modo, possui 

difi culdades signifi cativas de fala e paralisia em algumas regiões do corpo.

No contato realizado, apresentou comportamento irritadiço, difi culdade de 

interação e choro ininterrupto, sinalizando difi culdade de Iidar com situações 

desconhecidas. Nas entrevistas efetuadas, pôde-se notar que a requerente 

não atua diretamente nos cuidados dispensados à J, no entanto, sua renda é 

a principal responsável pelo sustento da família e, por conseguinte, da neta. 

Segundo relato, o genitor paga pensão alimentícia para os fi lhos; contudo, a 

quantia disposta não supre as necessidades das crianças, principalmente tendo 

em vista as necessidades que J possui.

Assim, o presente pedido tem como principal objetivo amparar J na ausência 

da requerente, visto que as dificuldades expressivas apresentadas pela criança 

prejudicam e/ou impossibilitam a realização de várias atividades e tarefas, 

difi cultando sua independência.

(fl . 25-26)

Com bastante clareza, a manifestação do Parquet Estadual (fl s. 56-60) 

acerca da questão, merecendo ser transcrita:

O relatório do setor técnico, a fl s. 22/23, demonstra, de forma clara, que a genitora 

da menor e esta, assim com o seu irmão menor, são dependentes financeiros da 

Autora, e o seu principal objetivo com a demanda é garantir que a criança, em razão 

de sua condição de pessoa portadora de necessidades especiais, possa receber o 

necessário amparo econômico com o seu falecimento, haja vista que os alimentos 

que recebe do pai não são sufi cientes a suprir suas necessidades, e a mãe da infante 

ocupa praticamente todo o seu tempo com os cuidados necessários à fi lha e à própria 

Requerente, que também sofre de problemas de saúde.

Não há dúvidas de que o caso é delicado, e trata-se de apelo para continuar a 

amparar uma criança portadora de necessidades especiais, revelado pelo relatório de 

exame laboratorial de fl . 13, ainda que não tenha sido instruído com relatório médico, 

houve constatação pelo setor técnico.

Se é fato que quem cuida diretamente da criança, em termos físicos, é a requerida, 

o Setor Técnico também deixou claro que, com ressalva à pensão paterna insufi ciente, 

toda a assistência material é proveniente da Requerente, e há vínculos afetivos desta 

com a menor e vice-versa, porquanto sempre viveram sob o mesmo teto, sendo esta 

considerada como neta pela Autora que detém a guarda de sua genitora desde os 02 

meses de idade.
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É justifi cada a não atuação direta de cuidados pela Autora à criança, em razão 

de sua idade e de sua própria saúde, porém, foi claramente constatada a assistência 

que ela confere à menor, seja em termos afetivos pelos laços criados desde o seu 

nascimento, seja em termos econômicos que são o sustentáculo das necessidades de J.

Não há dúvidas de que o caso e a condição da criança em tela são peculiares, 

portadora de necessidades especiais, eis que notoriamente defi ciente física e mental 

(fl . 13 e fl s. 22/23), é fl agrantemente dependente econômica da Requerente, não há 

de se entender que seja a pretensão meramente para fi ns previdenciários, pois é o 

vínculo afetivo a preocupação de que não fi que em desamparo que se moveu para 

continuar a prestar a necessária assistência a essa neta e não a todos os netos.

(...)

Dessa forma, data vênia ao posicionamento do ilustre magistrado precedente, 

esta Procuradoria de Justiça ousa divergir, neste caso concreto, para opinar pela 

reforma da r. sentença.

Na trilha desse entendimento, em recente alteração do Código Civil 

de 2002, o legislador, atento às já consolidadas diretrizes doutrinárias e 

jurisprudenciais, explicitou, em linhas gerais, os quesitos que, objetivamente, 

satisfariam o melhor interesse da criança, no que concerne à guarda unilateral 

do genitor, mas que podem, perfeitamente, ser aproveitados para o caso.

Trata-se do § 2º do art. 1.583 do Código Civil de 2002, com redação dada 

pela Lei n. 11.698/2008:

§ 2º A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores 

condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para propiciar aos fi lhos 

os seguintes fatores:

I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar;

II – saúde e segurança;

III – educação.

Em realidade, em casos como o dos autos, em que a “avó” pleiteava a 

regularização de uma situação de fato há muito consolidada, penso devem ser 

aplicados, de forma escorreita, os princípios protetivos dos interesses da criança, 

elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nessa esteira, note-se que, apesar de o art. 33 estar localizado em 

seção intitulada “Da Família Substituta”, e, não havendo, no caso dos autos, 

verdadeiramente uma substituição familiar, ainda assim, os ditames expostos no 

dispositivo devem ser tomados em consideração, diante da expansão conceitual 

que hoje se opera sobre o termo “família”. Confi ra-se o teor do artigo:
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Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e 

educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de 

opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

Com efeito, a solução que aqui se propõe seja adotada é contemplada pelo 

§ 2º, do art. 33, do ECA, conforme reconhece Yussef Cahal:

O § 2º prevê duas situações a serem consideradas, embora englobadas no 

mesmo dispositivo.

Na primeira parte o preceito cuida da concessão da guarda, fora dos casos 

de tutela e adoção, para atender situações peculiares, como nos casos de guarda 

requerida por parentes próximos, com a concordância dos pais; ou da guarda 

especial, quando inexistente fundamento legal para a suspensão ou destituição 

do pátrio poder e visando a suprir a falta eventual dos pais ou responsáveis, ou 

falecidos ou com paradeiro ignorado.

(CAHAL, Yussef Said. In. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado – 

Comentários jurídicos e sociais. 7. ed. CURY, Munir (COORD). São Paulo: Malheiros, 

2005, p. 147)

Nesses termos, evidenciado que a guarda era providência que se adequava ao 

melhor interesse da criança, à época, e comprovada, ainda, a inequívoca intenção 

da autora em obtê-la, requisito indispensável e bastante ao reconhecimento da 

guarda póstuma, em raciocínio simétrico e analógico desenvolvido para o pedido 

de adoção, entendo deva ser provido este recurso especial, reconhecendo-se a 

guarda requerida, com os efeitos dela decorrentes.

6. Por fi m, cumpre dizer que, mesmo não tendo sido o fundamento do 

acórdão, para o desprovimento do pedido de guarda, o fato de ter sido requerida 

com o fi m de proporcionar o recebimento de benefício previdenciário pela 

menor, é certo que este Tribunal Superior não condena veementemente a 

prática vislumbrada, ao menos nos moldes em que se apresenta o pedido inicial.

Não se desconhece que a jurisprudência, outrora, já decidiu no sentido de 

que “o pedido de guarda formulado por avô não pode ser deferido para meros 

efeitos previdenciários, se os pais têm plena possibilidade de permanecer no seu exercício” 

(REsp 125.769/RJ, DJ de 9.9.2002; REsp 696.204/RJ, DJ de 19.9.2005; REsp 

402.031/CE, DJ de 26.5.2003; REsp 87.900/RJ, DJ de 26.8.2002; REsp 

95.606/RJ, DJ de 24.4.2000; REsp 94.369/RJ, DJ de 25.2.1998; REsp 116.456/

RJ; REsp 94.535/RJ, DJ de 24.11.1997; REsp 82.474/RJ, DJ de 29.9.1997; 

REsp 97.069/MG, DJ de 1º.9.1997; REsp 86.442/RJ, DJ de 3.3.1997).
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Todavia, não é essa a hipótese em análise, para qual, no interesse maior 

da criança, propõe-se o reconhecimento da guarda à “avó”, de quem a criança 

recebia afeto desde o nascimento e que promovia a concretização de todos os 

demais cuidados básicos à sua existência. Esse, sem sombra de dúvidas, era o 

fi m precípuo do processo, garantir vida com dignidade à menor especial, e não 

a obtenção de benefício previdenciário, pura e simplesmente, constatação capaz 

de afastar eventual óbice ao acolhimento do pleito da recorrente.

Acrescente-se, ademais, que a boa-fé deve ser presumida, e, no processo 

em julgamento, em momento algum fi cou evidenciado que o objetivo único 

da recorrente seria, repita-se, pura e simplesmente, garantir o recebimento de 

benefício previdenciário pela “neta”, mas, acima de tudo, o escopo perseguido 

era a segurança de sustento para quando a avó não mais estivesse com elas, para 

que a menor, com necessidades especiais, tivesse condições dignas de vida e 

sobrevivência.

No mesmo sentido do caso em exame, outros julgados desta Corte:

Recurso especial. Direito da criança e do adolescente. Pedido de guarda 

formulado por avô. Consentimento materno. Pai falecido. Deferimento da medida. 

Possibilidade, desde que observado o maior interesse do menor. Recurso especial 

provido.

1. In casu, deve-se considerar que não se está diante daquilo que se 

convencionou chamar de “guarda previdenciária”, é dizer, daquela que tem como 

fi nalidade tão-somente angariar efeitos previdenciários.

2. A fi nalidade meramente “previdenciária” não pode ser o objetivo da pretendida 

modifi cação de guarda. Ao revés, a outorga de direitos previdenciários em razão da 

colocação do petiz sob a guarda de outrem é apenas uma de suas implicações.

3. Como sói acontecer em processos desta natureza, vale dizer, onde se 

controvertem direitos da criança e do adolescente, o princípio do maior interesse é, de 

fato, o vetor interpretativo a orientar a decisão do magistrado.

4. Para fins de fixação de tese jurídica, deve-se admitir, de forma excepcional 

(artigo 31, § 1º, primeira parte c/c § 2º, do ECA) o deferimento da guarda de menor 

aos seus avós que o mantêm e, nesta medida, desfrutam de melhores condições 

de promover-lhe a necessária assistência material e efetiva, mormente quando 

comprovado forte laço de carinho, como ocorreu na espécie.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1.186.086/RO, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 

14.02.2011)
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Agravo regimental. Recurso especial. Menor. Pedido de guarda formulado pela 

avó. Prevalência do interesse da criança. Regularização de situação de fato.

1. A concessão da guarda da criança a bisavó, visa regularizar uma situação 

de fato, uma vez que a menor reside com a bisavó paterna desde os 08 meses 

de idade. Preservação do interesse da menor, não só para fi ns previdenciários. 

Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 532.984/MG, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador 

Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, DJe 07.06.2010)

Nessa linha de ideias, anote-se, ainda, que se fi rmou o entendimento, no 

âmbito da Turmas especializadas no tema, já reiterado pela Corte Especial do 

Tribunal, no sentido de que à menor sob guarda deve ser assegurado o direito 

ao benefício da pensão por morte, mesmo se o falecimento se deu após a 

modifi cação legislativa promovida pela Lei n. 9.528/1997 na Lei n. 8.213/1991.

De fato, em recente julgamento proferido pela Corte Especial, sob a 

relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, o colegiado fixou a 

possibilidade de assegurar benefício de pensão por morte a menor sob guarda 

judicial, em face da prevalência do disposto no artigo 33, § 3º, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente - ECA sobre norma previdenciária de natureza 

específi ca, ou seja, sobre o artigo 16, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, alterada pela 

Lei n. 9.528/1997.

Confi ra-se a ementa do julgado:

Processual Civil e Administrativo. Embargos de divergência em agravo. Pensão 

por morte. Menor sob guarda. Alterações legislativas. Art. 16 da Lei n. 8.213/1990. 

Modifi cação pela MP n. 1.523/96, convertida na Lei n. 9.528/1997. Confronto 

com o art. 33, § 3º, do ECA. Interpretação compatível com a dignidade da pessoa 

humana e com o princípio de proteção integral do menor.

1. Tem-se no presente feito como questão de fundo a possibilidade de assegurar 

benefício de pensão por morte a menor sob guarda judicial, em face da prevalência 

do disposto no artigo 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA sobre 

norma previdenciária de natureza específi ca, ou seja, sobre o artigo 16, § 2º da Lei n. 

8.213/1991, alterada pela Lei n. 9.528/1997.

2. Havendo plano de proteção em arcabouço sistêmico constitucional e 

comprovada a guarda, em face da prevalência do disposto no artigo 33, § 3º, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA sobre norma previdenciária de natureza 

específica, ao menor sob guarda deve ser assegurado o benefício de pensão por 
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morte, mesmo se o falecimento do instituidor se deu após a modificação 

legislativa promovida pela Lei n. 9.528/1997 na Lei n. 8.213/1990. Precedente: 

EREsp 1.141.788/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 

16.12.2016.

3. Embargos de divergência providos.

(EAg 1.038.727/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 

27.10.2017)

Na verdade, essa já era a orientação de inúmeros outros julgados, tanto 

no âmbito do Regime Geral da Previdência, quanto no referente ao Regime 

Próprio. Confi ram-se, nesse sentido:

Embargos de declaração no agravo interno no recurso especial. Menor sob 

guarda. Inclusão como dependente para fins previdenciários. Possibilidade. 

Ausência de vícios do art. 1.022 do Código Fux (CPC/2015). Embargos declaratórios 

do IAPEP rejeitados.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifi ca 

na espécie.

2. No caso em apreço, o aresto embargado resolveu fundamentadamente toda 

a controvérsia posta, tendo manifestado o entendimento de que o art. 33 do ECA 

deve prevalecer sobre a norma previdenciária, em razão do princípio constitucional 

da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, nos termos da 

jurisprudência do STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.312.012/PI, Rel. Min. Regina 

Helena Costa, DJe 10.4.2017; AgRg no AREsp 59.461/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, 

DJe 20.11.2015; AgRg no REsp 1.548.012/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 

20.11.2015; RMS 36.034/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15.4.2014 e REsp 

1.339.645/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 4.5.2015.

3. A interpretação da Constituição Federal e dos seus princípios e valores deve, 

sempre, se sobrepor às prescrições das leis escritas, não sendo lícito ao intérprete 

interpretar os preceitos superiores a partir das criações sub-constitucionais, mas deve 

proceder de forma exatamente inversa.

4. Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 

1.022 do Código Fux (CPC/2015), a discordância da parte quanto ao conteúdo da 

decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específi cos, 

os quais não podem ser ampliados.

5. Embargos de Declaração do IAPEP rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp 1.316.633/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, DJe 25.05.2017)
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7. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar procedente 

o pedido de guarda póstuma em relação a J M Z, com todos os efeitos daí 

decorrentes.

É o voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhor Presidente, tendo em vista 

as peculiaridades desse caso, notadamente o pedido ter sido requerido em vida 

pela solicitante da guarda, a convivência da menor desde o nascimento com 

a autora da ação, a defi ciência permanecente da criança e a impossibilidade 

de seus genitores de exercer essa guarda a contento, acompanho o voto do 

eminente Relator.

Penso que o óbito da autora, enquanto pendente a causa, não deve afetar 

a conclusão em benefício da menor. Assim, tendo em vista essas circunstâncias 

excepcionalíssimas, acompanho o voto do Senhor Ministro Relator.

RECURSO ESPECIAL N. 1.679.909-RS (2017/0109222-3)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Claudia Medeiros Moreira Tomasi

Recorrente: Ivan Tomasi

Advogados: Gustavo Fausto Miele - RS018950

Luiz Carlos Branco da Silva e outro(s) - RS025377

Recorrido: Cooperativa Agropecuária Petrópolis Ltda PIA

Advogados: Heitor A. Pagnan e outro(s) - RS040797

Josias Wehrmann - RS059083

Camila Lamberty Schenkel - RS095420

EMENTA

Recurso especial. Processual Civil. Aplicação imediata das 

normas processuais. Tempus regit actum. Recurso cabível. Enunciado 
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Administrativo n. 1 do STJ. Exceção de incompetência com 

fundamento no CPC/1973. Decisão sob a égide do CPC/2015. 

Agravo de instrumento não conhecido pela Corte de origem. Direito 

Processual adquirido. Recurso cabível. Norma processual de regência. 

Marco de defi nição. Publicação da decisão interlocutória. Recurso 

cabível. Agravo de instrumento. Interpretação analógica ou extensiva 

do inciso III do art. 1.015 do CPC/2015.

1. É pacífi co nesta Corte Superior o entendimento de que as 

normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em 

curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), 

tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se 

respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada.

2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, 

o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é 

aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião 

em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos 

fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. 

Enunciado Administrativo n. 1 do STJ.

3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de 

incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o 

incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já 

sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto 

agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo.

4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio 

será o marco de defi nição da norma processual de regência do recurso a 

ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual.

5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 

do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à defi nição de 

competência continua desafi ando recurso de agravo de instrumento, 

por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no 

inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma 

ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo 

que o juízo natural e adequado julgue a demanda.

6. Recurso Especial provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma 

do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das 

notas taquigráfi cas, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, 

Antonio Carlos Ferreira (Presidente), Marco Buzzi e Lázaro Guimarães 

(Desembargador convocado do TRF 5ª Região) votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 14 de novembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 1º.2.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Ivan Tomasi e Claudia Medeiros 

Moreira Tomasi apresentaram exceção de incompetência, datada de 4 de 

dezembro de 2015, em face da Cooperativa Agropecuária Petrópolis Ltda, ao 

argumento de que a causa versa sobre contrato de adesão com cláusula abusiva 

de eleição de foro - comarca de Nova Petrópolis/RS - e, por conseguinte, 

pleiteia o reconhecimento da competência da 6ª Vara da Comarca de Caxias do 

Sul/RS, haja vista que lá tramita ação rescisória/declaratória, tendo como objeto 

os mesmos títulos em discussão, além do fato de ser o domicílio dos excipientes 

(fl s. 34-50).

Em 28.4.2016, o magistrado de piso afastou a exceptio declinatoria fori 

por não se cogitar de relação de consumo, mas de dívida puramente comercial 

havida entre as partes, devendo prevalecer o que consta na cláusula de eleição de 

foro fi rmada no termo de confi ssão de dívida (fl s. 26-29).

Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:

Agravo interno. Decisão monocrática. Negativa de seguimento a agravo 

de instrumento. Decisão que desacolhe incidente de exceção de incompetência. 

Inadmissibilidade do recurso. Hipótese não contemplada no art. 1.015 do NCPC. 

Negaram provimento ao agravo interno. Unânime.

(fl s. 547-554)
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Irresignados, interpõem recurso especial, com fulcro na alínea “a” do 

permissivo constitucional, por vulneração ao art. 1.046, § 1º, do Código de 

Processo Civil de 2015.

Aduzem que a exceção de incompetência foi oposta sob a égide do 

CPC/1973, de modo que cabível a interposição de agravo de instrumento 

em face da decisão interlocutória que a resolveu, ainda que publicada após a 

vigência do novo CPC.

Salientam que “a propositura não era prevista na forma de preliminar da 

defesa/Contestação, mas sim na forma de incidente autônomo. Assim, em tendo 

o CPC/2015 extinto o incidente, não pode restar a parte sem direito de defesa/

recurso, o que ampara o cabimento da interposição do recurso de Agravo de 

Instrumento”.

Afirmam que “deve ser utilizada, por aplicação analógica, a previsão 

constante no artigo 1.046, § 1º, do CPC/2015, no sentido de que a legislação 

revogada – que previa a interposição de Agravo de Instrumento, se aplica em 

relação a ato processual posterior à entrada em vigor do novo diploma – in casu, 

prolação de decisão na Exceção de Incompetência”.

Ponderam que “se a nova lei não prevê a possibilidade de interposição 

de Agravo de Instrumento para o caso em questão, os ora recorrentes devem 

simplesmente se ‘conformar’ com a decisão de primeiro grau proferida? Ou, em 

outras palavras, qual seria o recurso cabível para a hipótese?”.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fl . 586).

O recurso recebeu crivo de admissibilidade negativo na origem (fl s. 588-

592), ascendendo a esta Corte pelo provimento do agravo (fl s. 630-631).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A primeira questão 

jurídica controvertida está em defi nir qual a norma processual de regência 

do recurso tirado de exceção de incompetência manejada sob a égide do 

CPC/1973, mas cuja decisão interlocutória ocorreu sob os ditames do novo 

CPC, notadamente por ter o incidente deixado de existir.

Ao analisar a demanda, a Corte de origem não conheceu do agravo de 

instrumento:
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Inicialmente, cumpre salientar que ao agravo de instrumento n. 70069786085 se 

aplicam as disposições constantes no Novo Código de Processo Civil.

Veja-se que o Novo CPC, em vigência desde 18 de março de 2016, terá, conforme 

art. 14 da novel norma, aplicabilidade imediata, não retroagindo somente em relação 

aos atos já praticados.

Trata-se da teoria do isolamento dos atos processuais amplamente aceita 

pela doutrina e jurisprudência para regular a aplicação da lei processual, tudo de 

acordo com o primado do tempus regit actum.

Tal regra vigora mesmo em sede recursal.

De fato, a lei processual nova se aplica imediatamente, somente não retroagindo 

para alterar direitos processuais adquiridos, o que, em realidade, refl ete previsão 

constitucional inserta no art. 5º, XXXVI, da Carta Magna, com fi nalidade de proteger 

a segurança jurídica.

Por essa razão, a regra processual aplicável para admissibilidade dos recursos, 

consoante amplamente difundido pela doutrina e incorporado pelo STJ, nos termos 

dos Enunciados Administrativos 2 e 3 de tal Corte, é aquela da data de publicação 

da decisão, pois, neste momento, nasce o direito de recorrer da parte, não passível, a 

priori, de alteração por lei superveniente, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Percebe-se, então, que, para fi ns de aferição da legislação aplicável ao cabimento 

do presente recurso, é indiferente o fato de a exceção de incompetência ter sido 

oposta antes da vigência do NCPC.

Não se aplica, à hipótese, o art. 1.046, § 1º, do NCPC, norma excepcional de 

interpretação restritiva, que prevê uma efi cácia ultra-ativa do CPC de 1973 somente 

para o procedimento sumário e os procedimentos especiais revogados pelo novel 

diploma.

No caso, consoante se afere da fl. 31 dos autos eletrônicos do agravo de 

instrumento, a decisão recorrida foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 

19.05.2016. Aplicável, portanto, o disposto no art. 1.015 do NCPC, que trata das 

hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Confi ra-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias 

que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do 

pedido de sua revogação;
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VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos 

embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (Vetado);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra 

decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou 

de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de 

inventário.

A inconformidade da parte agravante diz respeito, portanto, à decisão que 

desacolheu exceção de incompetência, hipótese não contemplada no referido 

dispositivo, nem no art. 340 do NCPC, razão pela qual não se mostra cabível a 

interposição do agravo de instrumento.

Neste contexto, nos termos do art. 932, III do NCPC, era impositivo o não 

conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de cabimento.

(fl s. 548-554)

3. Como sabido, segundo o regramento processual de 1973, o réu podia 

defender-se da pretensão inicial de diversas formas, dentre as quais, suscitar 

incidentes, nominados de exceções rituais, como a exceção voltada a discutir a 

competência do juízo.

A incompetência absoluta deveria ser arguida, como regra, em preliminar 

da contestação (art. 301, II), apesar de que, por ser questão de ordem pública, 

poderia ser reconhecia a qualquer tempo e sob qualquer forma de manifestação, 

inclusive ex offi  cio.

A exceção de incompetência, diferentemente, era defesa processual 

indireta, voltada não à extinção do processo, mas à correção de vício processual - 

a incompetência relativa do Juízo -, autuada em apenso e que tinha como efeito 

a suspensão do processo.

A inércia da alegação ensejava a preclusão da quaestio, sendo vedada ao 

magistrado reconhecê-la de ofício (Súm. 33 do STJ).
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Conclusos os autos, o magistrado determinava o processamento da exceção, 

“ouvindo o excepto dentro em dez dias e decidindo em igual prazo” (CPC/1973, 

art. 308).

A referida exceção era decidida pelo juiz que presidia o processo, por 

decisão interlocutória que desafi ava agravo de instrumento (não retido).

De outra parte, o CPC/2015 concentrou ainda mais as razões de defesa 

do réu, trazendo para o bojo da contestação diversas formas de resposta, como 

a incompetência absoluta/relativa e a incorreção do valor da causa (art. 337, II e 

III).

Realmente, “o novo Código, procurando concentrar na contestação toda a 

matéria de defesa a ser arguida pelo réu (art. 336), ali inclui a alegação de ambas 

as espécies de incompetência, ou seja, a absoluta e também a relativa - e não só 

a absoluta, como no estatuto anterior (CPC-73, art. 297 etc)” (DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. Vol. I. São Paulo: 

Malheiros, 2017, p. 54).

Dessarte, no tocante à incompetência relativa, apesar da abolição da 

exceção ritual, restou mantida a pretensão da parte quanto a tal defesa, não 

como incidente processual, mas como matéria a ser alegada em preliminar de 

contestação.

Não se pode olvidar, no entanto, que o STJ já vinha reconhecendo a 

possibilidade de a exceção ritual ser alegada como preliminar de contestação:

Confl ito de competência. Argüição de incompetência relativa. Preliminar em 

contestação. Possibilidade, desde que não haja prejuízo.

1. A teor do Art. 112 CPC, a incompetência relativa deve ser argüida por 

exceção, cuja ausência conduz à prorrogação da competência (Art. 114, CPC).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitigou o rigor técnico da 

norma e passou a admitir a argüição de incompetência relativa em preliminar de 

contestação, sob o argumento de que o defeito não passa de mera irregularidade, a 

ser convalidada com base no princípio da instrumentalidade.

3. Embora se trate de simples irregularidade, a argüição de incompetência 

relativa em preliminar de contestação só pode ser convalidada com base na regra 

da instrumentalidade se não resultar prejuízo à parte contrária.

(CC 86.962/RO, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Segunda Seção, 

julgado em 13.02.2008, DJe 03.03.2008 - grfi fou-se)



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 549-669, Abril/Junho 2018 663

Estabelece o novel diploma que “a incompetência, absoluta ou relativa, será 

alegada como questão preliminar de contestação” e, no tocante à última, quando 

não exercida a exceptio, prorroga-se-á a competência (relativa) (art. 65), podendo 

a incompetência absoluta, como sempre o foi, ser alegada a qualquer tempo e 

declarada de ofício (art. 64, § 1º), não havendo falar em preclusão temporal.

Acolhida a incompetência, os autos serão remetidos ao juízo competente 

(§ 3º do art. 64), aproveitando-se as decisões proferidas pelo magistrado 

incompetente, inclusive quanto aos seus efeitos (§ 4º), incorporando-se, no 

ordenamento, a translatio iudicci.

4. Nesse passo, é pacífi co nesta Corte Superior o entendimento de que 

as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em 

curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o 

princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC.

E apesar de a lei processual ter, como norma, o efeito imediato e geral, 

aplicando-se aos processos pendentes (NCPC, art. 1.046), deve respeito, por 

outro lado, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.

Com efeito, “a lei processual - e nisso não difere de nenhuma outra - 

dispõe para o futuro, respeitando os atos e os ‘efeitos’ dos atos praticados sob a 

égide da lei revogada. É a consagração do princípio tempus regit actum que não 

impede que os atos processuais futuros e os fatos com repercussão no processo 

se subsumam aos novos ditames da lei revogadora. Assim, se a revelia ocorreu 

sob o pálio de lei que lhe atribuía como efeito processual impor o julgamento 

antecipado, o advento de lei nova não retira do autor o direito subjetivo àquele 

pronunciamento decorrente da inatividade processual do réu. Idêntico raciocínio 

nos conduz a vincular os efeitos da sentença à lei vigente ao momento da 

prolação do ato decisório fi nal” (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio 

de Janeiro: Forense, 2008, p. 35).

Dessarte, a lei nova deve respeitar os atos processuais já realizados e 

consumados, incidindo sobre àqueles que estão pendentes e não podendo 

retroagir para prejudicar direitos processuais adquiridos.

Nessa linha, no que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o 

STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente 

à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a 

ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que 

pretende combater.
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Tal posicionamento foi cristalizado pelo Plenário da Casa, na sessão 

realizada no dia 9.3.2016, em que, por unanimidade, aprovou-se a edição do 

Enunciado Administrativo n. 1: “Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem 

ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça”.

5. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência 

com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de 

forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de 

Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido 

pelo Tribunal a quo.

De fato, como se percebe, remanesceu para a parte o direito de ver o seu 

incidente decidido nos moldes do CPC/1973, apesar de a referida exceção ritual 

ter sido abolida pelo CPC/2015, porque, segundo penso, há direito processual 

adquirido, não podendo ser prejudicado pela nova lei.

Por conseguinte, não poderá a pretensão ser afastada sob eventual 

argumento de não ter sido arguida em preliminar de contestação, como exige o 

novel diploma.

Com efeito, tenho que a publicação da decisão interlocutória que dirimir a 

exceptio será o marco de defi nição da norma processual de regência do recurso a 

ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual.

Assim, fi cam garantidas, na sistemática do isolamento dos atos processuais, 

a irretroatividade das novas disposições em relação ao processo em curso 

(mantendo-se a disciplina da exceptio) e, ao mesmo tempo, há a imediata 

aplicação do novo regramento, conforme exigência das regras de direito 

intertemporal.

De fato,

não pode a lei nova retirar a proteção jurisdicional antes outorgada a 

determinada pretensão, excluindo ou comprometendo radicalmente a 

possibilidade do exame desta de modo a tornar impossível ou particularmente 

difícil a tutela antes prometida. É até tolerável a retirada de uma tutela específi ca, 

desde que outras vias sufi cientes subsistam [...] restando ao titular do eventual 

direito alguma outra via processual a percorrer [...], isso basta para legitimar a 

aplicação da lei nova. Inexiste direito adquirido a determinada via processual a ser 

percorrida em busca da tutela jurisdicional ou a determinada categoria de ação 

(DINAMARCO, ob. cit, p. 190).
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Na espécie, como dito, apesar da retirada da exceção de incompetência 

relativa do ordenamento, restou mantido pelo novel diploma outra via processual 

adequada à sua arguição, por meio de preliminar de contestação, legitimando, 

assim, a incidência da nova lei.

6. A segunda questão jurídica controvertida está em defi nir qual o recurso 

cabível, já sob os ditames do CPC/2015, da decisão interlocutória que defi ne a 

pretensão relativa à incompetência relativa, avaliando se o rol previsto no artigo 

1.015 é ou não taxativo.

É sabido que, ao contrário do Código Buzaid, que possibilitava a 

interposição do agravo de instrumento contra toda e qualquer interlocutória, 

o novo Código defi niu que tal recurso só será cabível em face das decisões 

expressamente apontadadas pelo legislador.

Realmente, “com a postergação da impugnação das questões decididas 

no curso do processo para as razões de apelação ou para suas contrarrazões 

e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de 

instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação 

do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida 

possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar 

os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplifi car o 

desenvolvimento do procedimento comum” (MARINONI, Luiz Guilherme. 

Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 946).

Confi ra-se o dispositivo legal:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que 

versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de 

sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
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X - concessão, modifi cação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos 

à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (Vetado);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões 

interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento 

de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nessa ordem de ideias, apesar de não previsto expressamente no rol 

do art. 1.015, penso que a decisão interlocutória, relacionada à defi nição de 

competência continua desafi ando recurso de agravo de instrumento, por uma 

interpretação analógica ou extensiva da norma.

Deveras, a possibilidade de imediata recorribilidade da decisão advém de 

exegese lógico-sistemática do diploma, inclusive porque é o próprio Código que 

determina que “o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência” (§ 3º 

do art. 64).

Evitam-se, por essa perspectiva: a) as inarredáveis consequências de um 

processo que tramite perante um juízo incompetente (passível até de rescisória 

- art. 966, II, CPC); b) o risco da invalidação ou substituição das decisões 

(art. 64, § 4º, primeira parte); c) o malferimento do princípio da celeridade, 

ao se exigir que a parte aguarde todo o trâmite em primeira instância para ver 

sua irresignação decidida tão somente quando do julgamento da apelação; d) 

tornar inócua a discussão sobre a (in)competência, já que os efeitos da decisão 

proferida poderão ser conservados pelo outro juízo, inclusive deixando de anular 

os atos praticados pelo juízo incompetente, havendo, por via transversa, indevida 

“perpetuação” da competência; e) a angústia da parte em ver seu processo 

dirimido por juízo que, talvez, não é o natural da causa.

Trata-se de interpretação extensiva ou analógica do inciso III do art. 1.015 

- “rejeição da alegação de convenção de arbitragem” -, já que ambas possuem a 

mesma ratio -, qual seja afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo 

que o juízo natural e adequado julgue a demanda.

Aliás, é o entendimento da doutrina especializada, verbis:

O art. 1.015, III CPC, prevê o cabimento do agravo de instrumento contra 

decisão interlocutória que rejeita a alegação de convenção de arbitragem - prevê 

o agravo de instrumento, portanto, contra decisão que nega efi cácia a negócio 
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processual que diz respeito à competência, ainda que refl examente. A decisão 

que acolhe a alegação de convenção de arbitragem é sentença e, pois, apelável.

Não há previsão expressa de agravo de instrumento contra decisões que versam 

sobre competência.

As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento são taxativas. A taxatividade 

não impede, porém, a interpretação extensiva.

Um exemplo histórico serve para fundamentar esse raciocínio. As hipóteses de 

cabimento de ação rescisória são taxativas - não há sequer discussão a respeito do 

assunto na doutrina. O inciso VIII do art. 485 do CPC-1973 previa a ação rescisória 

para o caso de haver razão para invalidar confi ssão, desistência ou transação 

em que se baseava a sentença rescindenda. Nada obstante isso, a doutrina 

estendia essa hipótese de cabimento para os casos de reconhecimento da 

procedência do pedido, não previsto expressamente, além de corrigir a referência 

à desistência, que deveria ser lida como renúncia ao direito sobre o que se funda 

a entendimento era unânime.

A interpretação extensiva da hipótese de cabimento de agravo de instrumento 

prevista no inciso III do art. 1.015 é plenamente aceitável. É preciso interpretar o inciso 

III do art. 1.015 do CPC para abranger as decisões interlocutórias que versam sobre 

competência.

O foro de eleição é um exemplo de negócio jurídico processual; a convenção 

de arbitragem, também. Ambos, a sua maneira, são negócios que dizem respeito 

à competência do órgão jurisdicional.

Primeiramente, em razão da identidade de ratio: são situações muito 

semelhantes, as quais, até mesmo pela incidência do princípio da igualdade (art. 

7º CPC), não poderiam ser tratadas diferentemente: alegação de convenção de 

arbitragem e alegação de incompetência têm por objetivo, substancialmente, 

afastar o juízo da causa. Ambas são formas de fazer valer em juízo o direito 

fundamental ao juiz natural - juiz competente e imparcial, como se sabe.

Em segundo lugar, caso não se admita o agravo de instrumento nessa hipótese, 

perderia a utilidade a discussão sobre o foro de eleição. É que, sendo caso de 

incompetência relativa, o reconhecimento futuro da incompetência do juízo 

em razão do foro de eleição, por ocasião do julgamento da apelação (art. 

1.009, § 1º, CPC), seria inócuo, pois o processo já teria tramitado perante o juízo 

territorialmente incompetente e, ademais, a decisão não poderia ser invalidada. 

Essa é a razão pela qual se previu o agravo de instrumento da decisão que rejeita 

a alegação de convenção de arbitragem: ou cabe o recurso imediatamente, ou 

a discussão perderia sentido após a tramitação inteira do processo em primeira 

instância.

Em terceiro lugar qualquer decisão sobre alegação de convenção de arbitragem 

é impugnável, quer seja ela acolhida (apelação), quer tenha sido ela rejeitada 

(agravo de instrumento). A decisão que examina a alegação de incompetência é, 
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em regra, decisão interlocutória - acolhendo-a ou rejeitando-a; o processo não se 

extingue, no máximo sendo reencaminhado ao juízo competente, caso a alegação 

tenha sido acolhida. Não há razão para que a alegação de incompetência tenha um 

tratamento isonômico.

Em quarto lugar, imagine-se o caso de decisão que declina a competência para a 

Justiça do Trabalho. Caso não seja possível impugná-la imediatamente, pelo agravo 

de instrumento, a decisão se tornaria rigorosamente irrecorrível, já que o Tribunal 

Regional do Trabalho, ao julgar o recurso ordinário contra a futura sentença do juiz 

trabalhista, não poderia rever a decisão proferida no juízo comum - o TRT somente 

tem competência derivada para rever decisões de juízos do trabalho a ele vinculados.

Bem pensadas as coisas, portanto, é preciso estender a hipótese do inciso III do 

art. 1.015 a qualquer decisão sobre a competência do juízo, seja ela relativa, seja ela 

absoluta.

(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. V. 1. Salvador: Juspodivm, 

2016, p. 237-238 - grifou-se)

Embora o código não indique o cabimento de agravo de instrumento quanto 

à decisão sobre competência - indicando que a parte deva insurgir-se sobre a 

questão na apelação (art. 1.009, § 1º, CPC) -, parece evidente que essa decisão 

merece ser recorrível de imediato. O risco de decisões invalidadas, ou que precisem ser 

substituídas (art. 64, § 3º, CPC) somado à gravidade das consequências da tramitação 

de causa perante juízo absolutamente incompetente (passível até de ação rescisória 

- art. 966, II, CPC) não apenas demonstram que o rol do art. 1.015 deve ser admitir 

exceções, mas ainda sugere que se deva admitir agravo de instrumento contra a 

decisão de decide sobre a incompetência.

[...]

A fi m de limitar o cabimento do agravo de instrumento, o legislador vale-se de 

técnica da enumeração taxativa das suas hipóteses de conhecimento. Isso não que 

dizer, porém, que não se possa utilizar a analogia para interpretação das hipóteses 

contidas nos textos. Como é amplamente reconhecido, o raciocínio analógico 

perpassa a interpretação de todo o sistema jurídico, constituindo ao fi m e ao cabo 

um elemento de determinação do direito. O fato de o legislador construir um rol 

taxativo não elimina a necessidade de interpretação para sua compreensão: 

em outras palavras, a taxatividade não elimina a equivocidade dos dispositivos 

e a necessidade de se adscrever sentido aos textos mediante interpretação. 

O legislador refere que cabe agravo de instrumento, por exemplo, contra as 

decisões interlocutórias que versarem sobre ‘tutelas provisórias’ (art. 1.015, I, CPC). 

Isso obviamente quer dizer que tanto o deferimento como o indeferimento de 

tutela sumária desafi a agravo de instrumento [...] Do contrário, há violação da 

regra da igualdade e, em especial, do direito fundamental à paridade de armas no 

processo civil (arts. 5º, I, CF, e 7º, CPC).

(MARINONI, Luiz Guilherme. Ob. cit., p. 146 - grifou-se)
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O ato do juiz reconhecendo a incompetência absoluta é sempre uma decisão 

interlocutória. Ao reconhecê-la ele declina de prosseguir na direção do processo 

e determina a remessa dos autos ao órgão ou Justiça competente, sem extingui-

lo (art. 64, § 2º - supra, n. 249). Dificilmente o juiz de ofício, e portanto sem 

provocação alguma, tomará a iniciativa de examinar sua competência absoluta, 

para afi rmá-la. Se ele o fi zer, de igual modo seu pronunciamento será uma decisão 

interlocutória e o recurso cabível, o agravo.

(DINAMARCO, Cândido R. Ob. cit., p. 807 - grifou-se)

Não se pode deixar de registrar posicionamentos defendendo outras formas 

de impugnação, tais como o mandado de segurança, verbis:

Da decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência do 

réu - tanto a absoluta como a relativa - não cabe agravo de instrumento, por não 

estar tal decisão prevista no rol do art. 1.015 do Novo CPC e tampouco existir uma 

previsão específi ca de cabimento de tal espécie recursal. A recorribilidade deverá 

ser feita por alegação em apelação ou contrarrazões de apelação, nos termos do 

art. 1.009, § 1º, do Novo CPC, mas nesse caso não é preciso muito esforço para 

se notar a inutilidade da via recursal prevista em lei. Como os atos praticados 

pelo juízo incompetente, inclusive no caso de incompetência absoluta, não são 

nulos, mesmo que o tribunal de segundo grau reconheça a incompetência no 

julgamento da apelação, poderá, nos termos do art. 64, § 4º do Novo CPC, deixar 

de anular os atos praticados em primeiro grau pelo juízo incompetente. Diante de 

tal situação, entendo ser cabível o mandado de segurança contra tal decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. 

Salvador: Juspodivm, 2016, p. 585 - grifou-se)

No entanto, todos acabam por reconhecer a necessidade do estabelecimento 

de alguma forma mais célere de impugnação à decisão interlocutória que 

defi na a competência, já que a demora pode ensejar consequências danosas ao 

jurisdicionado e ao processo, além de tornar-se extremamente inútil o aguardo 

da defi nição da quaestio apenas no julgamento pelo Tribunal de Justiça, em 

preliminar de apelação (NCPC, art. 1.009, § 1º).

7. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para, superado o 

cabimento do agravo de instrumento, determinar que o Tribunal de origem 

aprecie o recurso como entender de direito.

É o voto.





Terceira Seção





CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 150.629-SP (2017/0008160-2)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Suscitante: Juízo Federal da 9ª Vara Criminal da Seção Judiciária do 

Estado de São Paulo

Suscitado: Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais e 

Polícia Judiciária de São Paulo - SP - DIPO 3

Interes.: Justiça Pública

Interes.: Em apuração

EMENTA

Penal e Processual Penal. Confl ito negativo de competência. 

Compartilhamento de sinal de TV por assinatura, via satélite ou 

cabo. Card sharing. Artigo 109, inciso V, da CF/1988. Normativo 

internacional vigente. Transnacionalidade da conduta. Competência 

da Justiça Federal.

1. De acordo com o art. 109, V, da Constituição Federal, a 

competência da jurisdição federal se dá pela presença concomitante 

da transnacionalidade do delito e da assunção de compromisso 

internacional de repressão, constante de tratados ou convenções 

internacionais.

2. No caso em análise, o Ministério Público do Estado de São 

Paulo, a partir de notitia criminis formulada pela Associação Brasileira 

de Televisão por Assinatura, requereu a busca e apreensão de elementos 

de prova acerca da prática de crimes de violação de direitos autorais 

e contra a Lei de Software, relacionados à atividade de fornecimento 

ilícito de sinal de TV por assinatura.

3. O requisito inicial de previsão normativa internacional é 

constatado pela Convenção de Berna, integrada ao ordenamento 

jurídico nacional através do Decreto n. 75.699, de 6 de maio de 1975, e 

reiterada na Organização Mundial do Comércio – OMC por acordos 

como o TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights) - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados ao Comércio (AADPIC), incorporado pelo 
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Decreto n. 1.355, de 30 de Dezembro de 1994, com a previsão dos 

princípios de proteção ao direitos dos criadores, além de diversos 

outros tratados e convenções multilaterais assinados pelo Brasil, 

fi xando garantias aos patrimônios autorais e culturais.

4. O segundo requisito constitucional, de tratar-se de crime 

à distância, com parcela do crime no Brasil e outra parcela do iter 

criminis fora do país, é constatado pela inicial prova da atuação 

transnacional dos agentes, por meio da internet.

5. Confl ito conhecido para declarar competente o Juízo Federal 

da 9ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, ora 

suscitante.

ACÓRDÃO

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

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

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

conhecer do confl ito e declarar competente o Suscitante, Juízo Federal da 9ª 

Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas, Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Maria 

Th ereza de Assis Moura, Jorge Mussi e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília (DF), 22 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 28.2.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de confl ito negativo de competência 

entre o Juízo Federal da 9ª Vara Criminal de São Paulo, suscitante, e o Juízo de 

Direito do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de São 

Paulo - DIPO 3 - São Paulo - SP, suscitado, nos autos de pedido de busca e 
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apreensão formulado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face 

de notitia criminis encaminhada pela Associação Brasileira de Televisão por 

Assinatura (ABTA), objetivando a apuração da prática de crimes de violação de 

direitos autorais e contra a Lei de Software.

Aduz o Juízo suscitante, em suma, que a conduta sob investigação não 

confi gura serviço de telecomunicação, nos termos do art. 21, XI, da CF, regulados 

nas Leis 9.295/1996 e 9.472/1997, não sendo, portanto, da competência da 

Justiça Federal (fl . 558).

O Juízo suscitado, por sua vez, alega que o crime em comento, pelo que 

consta nos autos, é o previsto no artigo 183 da Lei n. 9.472/1997, cuja competência 

é da Justiça Federal, nos termos dos artigos 21, inciso IX, e 109, inciso IV, da 

Constituição Federal, porque a União detém a competência exclusiva sobre os serviços 

de telecomunicações (fl . 546), ressaltando que, inclusive, a Justiça Federal até já se 

considerou competente para apreciar a matéria (fl s. 252) (fl . 547).

Em caráter provisório, foi fi xada a competência da Justiça Federal para a 

resolução de medidas urgentes (fl s. 580/581).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento do 

confl ito, para declarar competente o Juízo Suscitado - Juízo de Direito do 

Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de São Paulo/SP - 

DIPO 3 (fl s. 604/612).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): Consta dos autos que o Ministério 

Público do Estado de São Paulo formulou pedido de busca e apreensão 

objetivando a apuração dos fatos narrados na notitia criminis encaminhada 

pela ABTA que relata a existência de organização criminosa responsável pelo 

compartilhamento ilícito de sinal de TV por assinatura, via satélite ou cabo, 

por meio de serviços de card sharing (compartilhamento de cartão através de 

interceptação e retransmissão em tempo real de chaves criptográfi cas obtidas de 

forma fraudulenta).

Por meio da decisão de fl s. 545/547, o Juízo de Direito do Foro Central 

Criminal Barra Funda - DIPO 3 - São Paulo - SP, ora suscitado, a quem foi 

encaminhado o referido pedido de busca e apreensão, remeteu os autos à Justiça 
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Federal, por entender que o crime em comento, pelo que consta nos autos, é o previsto 

no artigo 183 da Lei n. 9.472/1997, cuja competência é da Justiça Federal, nos 

termos dos artigos 21, inciso IX, e 109, inciso IV, da Constituição Federal, porque a 

União detém a competência exclusiva sobre os serviços de telecomunicações (fl . 546), 

ressaltando que, inclusive, a Justiça Federal até já se considerou competente para 

apreciar a matéria (fl s. 252) (fl . 547).

Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que a 

investigação tem como objetivo a apuração da prática de crimes de violação de 

direito autoral e contra a lei de Software decorrentes do compartilhamento de 

sinal de TV por assinatura, por meio de satélite ou cabo.

De fato, o tema efetivamente tem trazido controvérsia quanto à 

competência, inclusive nesta Corte Federal. Considero, porém, que é de se 

aplicar a regra do art. 109, V, da Constituição Federal, segundo a qual os crimes 

previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, 

o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente.

Assim, a competência para o julgamento em questão depende do presença, 

concomitantemente, desses requisitos, como ocorre na espécie.

Nessa linha, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Deveras, a transnacionalidade, per se, não gera a competência da Justiça 

Federal. Tampouco a previsão de crime em tratado ou convenção internacional do 

qual faça para a República Federativa do Brasil, isoladamente, constitui-se como 

requisito sufi ciente, à luz da norma constitucional, para deslocar o julgamento, 

automaticamente, para a Justiça Federal.

Consectariamente, exige-se a incidência simultânea da transnacionalidade e 

da assunção de compromisso internacional de reprimir criminalmente a conduta 

delitiva, constante de tratados ou convenções internacionais, para que a conduta 

atraia a competência da Justiça Federal.

RE 835.558, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09.02.2017, 

Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-174 divulg 07.08.2017 public 

08.08.2017

O requisito inicial exigido é previsão normativa internacional, que, na 

hipótese, é constatado na Convenção de Berna, integrada ao ordenamento 

jurídico nacional através do Decreto n. 75.699, de 6 de maio de 1975, e reiterada 

na Organização Mundial do Comércio – OMC por acordos como o TRIPS 

(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) - Acordo sobre 

Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio 
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(AADPIC), incorporado pelo Decreto n. 1.355, de 30 de Dezembro de 1994, 

com a previsão dos princípios de proteção ao direitos dos criadores. Diversos 

outros tratados e convenções multilaterais foram assinados pelo Brasil, fi xando 

garantias aos patrimônios autorais e culturais.

O segundo requisito constitucional é de tratar-se de crime à distância, com 

parcela do crime no Brasil e outra parcela do iter criminis fora do país.

Na espécie, a prova inicial produzida traz indicação da atuação transnacional 

dos agentes, por meio da internet.

De acordo com o parecer técnico elaborado pelos peritos do Instituto 

Brasileiro de Peritos - IBP, a transmissão do sinal de TV é feita da seguinte 

forma (fl s. 94/95):

De forma genérica, sistemas de acesso condicionado definem padrões e 

metodologias para garantir a segurança da transmissão do conteúdo audiovisual, 

fornecendo o acesso deste conteúdo somente aos subscritores regulares do 

serviço.

A transmissão digital de conteúdo audiovisual segue um conjunto de padrões 

abertos e internacionalmente aceitos, o DVB (Digital Video Broadcasting), que 

abrange padrões de transmissão digital (via cabo, satélite ou antenas terrestres), 

padrões e métodos de acesso condicionado e o padrão de interface que 

permite a independência entre os padrões de transmissão e aqueles de acesso 

condicionado.

De acordo com estes padrões de acesso condicionado e independentemente 

da forma de transmissão (cabo, satélite ou antenas terrestres) os sinais de 

conteúdo audiovisual são transmitidos de maneira cifrada e somente podem ser 

decodifi cados mediante o uso de chave criptográífi ca armazenada em cartão, do 

tipo Smart Card e fornecido ao assinante em caráter pessoal e exclusivo.

Uma das práticas de violação do sistema de acesso condicionado consiste na 

utilização de aparatos técnicos para a interceptação e retransmissão em tempo 

real das chaves criptografadas para um conjunto próprio de subscritores pagos 

(a um preço inferior ao serviço autêntico), o que permite a estes subscritores 

o acesso indevido ao sinal audiovisual na forma decodificada. Esta prática é 

conhecida pelo termo “card sharing” compartilhamento de cartão) e por sua 

abreviação “cs”.

A conduta assinalada consiste, portanto, no compartilhamento ilícito 

de sinal de TV, por meio de um cartão no qual são armazenadas chaves 

criptografadas que carregam, de forma cifrada, o conteúdo audiovisual. Tais 

cartões são inseridos em equipamentos que viabilizam a captação do sinal, 
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via cabo ou satélite, e sua adequada decodifi cação, conhecidos como AZBox, 

Duosat, AzAmérica, entre outros.

Ao que consta dos autos, uma das formas de quebra das chaves 

criptográfi cas é feita por fornecedores situados na Ásia e Leste Europeu, que 

enviam, via internet, a pessoas que as distribuem, também via internet, aos 

usuários dos decodifi cadores ilegais, assim permitindo que o sinal de TV seja 

irregularmente captado.

Verifi ca-se, nesse contexto, que os crimes sob investigação ultrapassam as 

fronteiras nacionais, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar 

e julgar a causa.

Vale ressaltar, ainda, que os aparelhos decodifi cadores utilizados para 

a transmissão do sinal de TV são fabricados na China ou na Coréia e não 

possuem selo indicativo de licença do órgão fi scalizatório ou agência reguladora.

Com efeito, a simples instalação e utilização desses equipamentos, sem 

a devida autorização da ANATEL, por si só, caracteriza conduta capaz de 

representar efetivo comprometimento a serviço público relacionado à atividade 

tecnológica, o que evidencia o interesse jurídico da referida Agência, justifi cando, 

também por este motivo, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 

109, I, da CF.

Nesse contexto, tem-se por evidenciados os requisitos da previsão da 

condutas criminosas em tratado ou convenção internacional e do caráter 

de internacionalidade dos delitos objeto de investigação, constatando-se, à 

luz do normativo constitucional, a competência da jurisdição federal para o 

processamento do feito.

Ante o exposto, voto por conhecer do confl ito para declarar competente o 

Juízo Federal da 9ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, ora 

suscitante, para processar e julgar o feito.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

N. 798.496-DF (2015/0264257-5)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Embargante: Edson Maciel de Sousa
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Advogados: Th iago Almeida Morato Mendonça (Assistência Judiciária) - 

DF039212

Gabriela Guimarães Freitas dos Santos (Assistência 

Judiciária) - DF037058

Embargado: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

EMENTA

Processo Penal. Embargos de divergência em agravo em recurso 

especial. Nomeação do Núcleo de Prática Jurídica em juízo. Procuração. 

Desnecessidade. Inaplicabilidade da Súmula 115/STJ. Precedentes do 

STJ. Embargos acolhidos.

1. O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade 

de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de 

mandato quando constituído pelo réu hipossufi ciente a quem cabe 

a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da 

confi ança.

2. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para 

patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, 

por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do 

munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a 

incidência da Súmula 115/STJ. Precedentes do STJ.

3. Embargos de divergência acolhidos.

ACÓRDÃO

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

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

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

acolher os embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio 

Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Sebastião 

Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília (DF), 11 de abril de 2018 (data do julgamento).
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Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 16.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de embargos de divergência em 

agravo em recurso especial opostos por Edson Maciel de Sousa em face de aresto 

proferido pela Quinta Turma, assim ementado:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Recurso interposto por 

advogado sem procuração. Aplicabilidade do Verbete n. 115 da Súmula do 

Superior Tribunal de Justiça - STJ. Núcleo de Prática Jurídica. Não equiparação 

com a Defensoria Pública. Agravo regimental desprovido.

– Firme nesta Corte o entendimento de que “O advogado integrante do 

Núcleo de Prática Jurídica não está dispensado de apresentar a procuração ou 

ato de nomeação judicial, por ausência de previsão legal, visto que somente 

é equiparado à Defensoria Pública no tocante à intimação pessoal dos atos 

processuais”. (AgRg no AREsp 780.340/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta 

Turma, DJe 04.02.2016).

Agravo regimental desprovido.

O embargante invoca divergência do acórdão com o decidido nos autos 

do AgRg nos EDcl no Ag 1.420.710, pela Sexta Turma, no qual teria se 

pronunciado pela desnecessidade da juntada de procuração quando se trata de 

defensor dativo (fl s. 864).

Alude que, da mesma forma, manifestou-se a Terceira Seção quanto à 

desnecessidade do instrumento de mandato em apreço, quando do exame do 

EREsp no REsp 1.198.701.

Assinala que também a Corte Especial já se manifestou, no julgamento do 

AgRg nos EAg 1.206.041, pela não aplicação da Súmula 115/STJ nos casos em 

que se comprovasse a nomeação de defensor dativo (fl . 865).

Requer o acolhimento dos embargos para afastar a exigência de procuração 

para os advogados nomeados pelo Núcleo de Prática Jurídica do UniCeub (fls. 

866/867).

Manifestação do Ministério Público pela rejeição dos embargos (fls. 

893/894 e 900/905).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Nefi Cordeiro (Relator): O acórdão recorrido assim 

abordou a matéria (fl s. 487/489):

Com efeito, fi rme nesta Corte o entendimento de que “O advogado integrante 

do Núcleo de Prática Jurídica não está dispensado de apresentar a procuração 

ou ato de nomeação judicial, por ausência de previsão legal, visto que somente 

é equiparado à Defensoria Pública no tocante à intimação pessoal dos atos 

processuais”. (AgRg no AREsp 780.340/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta 

Turma, DJe 04.02.2016).

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Ausência de 

procuração do advogado subscritor. Súmula 115/STJ. Núcleo de Prática 

Jurídica. Não equiparação com a Defensoria Pública. Necessidade de 

procuração nos autos. Precedentes. Agravo regimental improvido.

1. “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado 

sem procuração nos autos” (Súmula 115/STJ).

2. Os Núcleos de Prática jurídica não se equiparam à Defensoria Pública 

para todos os fi ns, motivo pelo qual não gozam de todas as prerrogativas a 

ela concedidas.

3. Não sendo o UniCEUB integrante de entidade de direito público, e não 

se tratando de hipótese de nomeação na ocasião do interrogatório do réu, 

não há se falar em dispensa do instrumento de procuração em nome do 

advogado subscritor do recurso. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 787.778/DF, Rel. 

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.03.2016).

Penal e Processo Penal. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Advogado. Núcleo de Prática Jurídica. Ausência de procuração ou 

ato de nomeação judicial. Não conhecimento. Súmula 115 do STJ. Agravo 

regimental a que se nega provimento.

1. “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado 

sem procuração nos autos.” (Súmula 115/STJ)

2. “O advogado integrante do Núcleo de Prática Jurídica não está 

dispensado de apresentar a procuração ou ato de nomeação judicial, por 

ausência de previsão legal, visto que somente é equiparado à Defensoria 

Pública no tocante à intimação pessoal dos atos processuais”. (AgRg no 

AREsp 780.340/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 04.02.2016)
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3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 

783.130/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 

09.03.2016).

Agravo regimental em recurso especial. Advogado. Ausência de 

procuração ou nomeação. Súmula 115/STJ. Núcleo de Prática Jurídica. 

Equiparação com a Defensoria Pública. Descabimento.

1. A decisão agravada, ao aplicar a Súmula 115/STJ, não olvidou do 

fato de que a nomeação de advogado dativo, para fins representação 

processual, equivale à procuração. O que ocorre nos autos é que o defensor 

nomeado não subscreveu o agravo em recurso especial, sendo que, em 

relação à advogada que o fez, não consta nomeação, procuração ou 

substabelecimento, este último, conferido pelo advogado nomeado pelo 

Juízo.

2. O fato de que a advogada dativa integraria os quadros de Núcleo de 

Prática Jurídica de Faculdade de Direito não dispensa a apresentação de 

procuração ou de nomeação judicial. Nesse ponto, não há equiparação com 

a Defensoria Pública.

3. A Defensoria Pública, por força das atribuições expressas na legislação 

de regência da instituição, pode atuar na defesa de seus assistidos ou 

representados, razão pela qual seus integrantes, uma vez investidos no 

cargo de defensor público, podem atuar em juízo sem a exibição de 

procuração ou de nomeação.

4. No caso de Núcleo de Prática Jurídica ou de advogado dativo, embora 

prestem relevantes serviços, não existe previsão legal semelhante. Por essa 

razão, seus poderes de representação em juízo dependem de procuração 

ou nomeação, na qual não basta a indicação do Núcleo de Prática - pois 

este não possui capacidade para receber nomeação ou mandato -, mas é 

necessária a especifi cação do advogado a quem são atribuídos os poderes 

de representação.

5. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 11.931/DF, Rel. Ministro 

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 19.03.2013).

O art. 16 da Lei n. 8.060/1950 não se aplica à hipótese, pois o Núcleo de Prática 

Jurídica do UniCEUB/ não é uma entidade de direito público, não havendo se 

falar em dispensa de apresentação de mandato de procuração em nome do 

representado.

Anoto, por fi m, que os precedentes trazidos pelo agravante não refl etem a 

atual jurisprudência desta Corte.

Verifi ca-se que o Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB foi nomeado 

pelo Juiz do Tribunal de Júri de Samabaia/DF (fl . 189), para patrocinar a defesa 
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dativa do recorrente, ante a informação de que o acusado não possui condições 

de constituir advogado particular.

O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito 

público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando 

constituído pelo réu hipossufi ciente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, 

em consonância com o princípio da confi ança.

A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a 

defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação 

provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação 

judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.

Além disso, não se mostra admissível a exigência de procuração, porquanto 

não raras as vezes sequer há contato do advogado dativo com o acusado, sendo 

certo que manter a exigência de mandato acarretaria gravosos prejuízos à defesa 

da população necessitada, inviabilizando o acesso à Justiça. Nesse sentido:

Penal e Processo Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Advogado. Núcleo de Prática Jurídica. Ausência de procuração ou ato de 

nomeação judicial. Não conhecimento. Súmula 115 do STJ. Agravo regimental a 

que se nega provimento.

1. “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem 

procuração nos autos.” (Súmula 115/STJ) 2. “O advogado integrante do Núcleo 

de Prática Jurídica não está dispensado de apresentar a procuração ou ato de 

nomeação judicial, por ausência de previsão legal, visto que somente é equiparado 

à Defensoria Pública no tocante à intimação pessoal dos atos processuais”. (AgRg 

no AREsp 780.340/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 04.02.2016) 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 783.130/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 1º.03.2016, DJe 09.03.2016).

Processo Penal. Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de 

procuração. Art. 266 do CPP. Ausência do traslado do termo de interrogatório. 

Juntada extemporânea.

I - Nos feitos criminais, constituído o defensor apud acta, de fato, torna-se 

desnecessária a juntada da procuração aos autos. Não obstante, é imperioso, ao 

manejar o agravo de instrumento, o traslado do termo de interrogatório (ex vi do 

art. 266 do CPP), ônus, in casu, não cumprido pelo agravante.

II - Não é possível suprir defeito na formação do instrumento, nesta instância 

superior, pela ocorrência da preclusão consumativa.

Agravo regimental desprovido.
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(AgRg no Ag 1.141.844/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado 

em 05.11.2009, DJe 30.11.2009).

Desse modo, devidamente demonstrado que o caso em questão ocorreu a 

nomeação judicial, desnecessária a juntada de procuração, sendo inaplicável a 

Súmula 115/STJ.

Ante o exposto, voto por acolher os embargos de divergência e dar 

provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, a fi m de 

admitir a interposição de agravo em recurso especial pelo Núcleo de Prática 

Jurídica sem a apresentação de procuração, por se tratar de nomeação judicial, 

prosseguindo o Ministro Relator com o exame das demais questões do agravo 

em recurso especial.

HABEAS CORPUS N. 313.251-RJ (2014/0345586-7)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Paciente: Marcelo Gama Bicaco

EMENTA

Habeas corpus substitutivo de recurso. Descabimento. Homicídio 

qualificado. Tribunal do Júri. Absolvição. Apelação da acusação 

provida. Art. 593, III, d, do CPP. Submissão do réu a novo julgamento. 

O juízo absolutório previso no art. 483, III, do CPP não é absoluto. 

Possibilidade de cassação pelo Tribunal de Apelação. Exigência 

da demonstração concreta de decisão manifestamente contrária às 

provas. Soberania dos veredictos preservada. Duplo grau de jurisdição. 

Manifesta contrariedade à prova dos autos reconhecida pelo 

Tribunal de origem. Revisão que demanda revolvimento do conjunto 

fático-probatório. Impossibilidade em habeas corpus. Precedentes. 

Constrangimento ilegal não verifi cado. Writ não conhecido.
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1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso 

próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio 

Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as 

alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verifi car 

a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. As decisões proferidas pelo conselho de sentença não 

são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos 

termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verifi car a existência 

de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a 

decisão proferida, uma única vez, determinando a realização de novo 

julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda.

3. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, 

do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta 

e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando fi car 

demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as 

provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível 

o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fi m de 

evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. 

Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho 

de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à 

absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do 

legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório 

genérico, previsto no art. 483, III, do CPP.

4. O Tribunal de Justiça local, eximindo-se de emitir qualquer 

juízo de valor quanto ao mérito da acusação, demonstrou a existência 

de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos amparado 

por depoimento de testemunha e exame de corpo de delito. Verifi ca-se 

que a decisão do conselho de sentença foi cassada, com fundamento 

de que as provas dos autos não deram respaldo para a absolvição, ante 

a inexistência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, não 

prevalecendo, a tese defensiva da acidentalidade, tendo em vista a 

demonstração de que o acusado continuou a desferir golpes à vítima 

já caída ao chão, sendo a causa da sua morte, traumatismos no crânio, 

pescoço e tórax.

5. Havendo o acórdão impugnado afirmado, com base em 

elementos concretos demonstrados nos autos, que a decisão dos jurados 
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proferida em primeiro julgamento encontra-se manifestamente 

contrária à prova dos autos, é defeso a esta Corte Superior manifestar-

se de forma diversa, sob pena de proceder indevido revolvimento 

fático-probatório, incabível na via estreita do writ.

Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

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

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

retomado o julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro Sebastião 

Reis Júnior, não conhecendo do habeas corpus, concedendo a ordem de ofício, 

para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a sentença absolutória, no que 

foi acompanhado pelos Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas e Antonio Saldanha Palheiro, e o voto do Sr. Ministro Nefi  Cordeiro, 

acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, por maioria, não conhecer do 

habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Vencidos os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da 

Fonseca, Ribeiro Dantas e Antonio Saldanha Palheiro, que não conheciam do 

habeas Corpus e concediam a ordem de ofício, para cassar o acórdão impugnado 

e restabelecer a sentença absolutória. Votaram vencidos os Srs. Ministros 

Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Antonio 

Saldanha Palheiro.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Maria Th ereza de Assis Moura, Jorge 

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

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília (DF), 28 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 27.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de habeas corpus substitutivo 

de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Marcelo 
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Gama Bicaco, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro – TJ/RJ, no julgamento da Apelação Criminal n. 0104581-

15.2010.8.19.0001.

Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela 

suposta prática do delito tipifi cado no art. 121, § 2º, III, do Código Penal – 

CP (homicídio qualifi cado). Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da 

Comarca da Capital do Rio de Janeiro, o paciente foi absolvido pelo Conselho 

de Sentença, com fundamento no art. 386, IV do Código de Processo Penal – 

CPP (fl s. 88/89).

Irresignada, a acusação interpôs apelação, que foi provida, conforme 

acórdão assim ementado:

Apelação criminal. Delito de homicídio qualifi cado. Sentença absolutória. Recurso 

ministerial pleiteando que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal 

do Juri. Para anulação do julgamento com fulcro no art. 593, III, ‘d’, do Código de 

Processo Penal. A decisão dos jurados precisa estar completamente dissociada 

dos elementos probatórios, não encontrando amparo em nenhuma das versões 

resultantes das provas. No caso dos autos dúvida nenhuma restou de que o apelado 

cometeu o delito de lesão corporal, sem estar amparado por qualquer excludente de 

tipicidade, ilicitude ou culpabilidade. Recurso a que se dá provimento para anular a 

decisão do Conselho de Sentença submetendo o réu a novo julgamento perante o 

Tribunal do Juri (fl . 346).

No presente writ, o impetrante alega que a pretensão ministerial de 

submeter o paciente a novo julgamento não possui amparo jurídico pós reforma do 

procedimento do júri. Sustenta, ainda, que a decisão soberana dos jurados se encontra 

de acordo com a instrução probatória e com a tese da defesa exposta em plenário (fl . 02)

A defesa aduz que, com a reforma do procedimento do júri, os jurados, além 

dos fundamentos jurídicos, podem optar por fundamentos sociais, emocionais 

ou de política criminal, de acordo com a íntima convicção resguardada pelo 

sigilo das votações.

Sustenta que, diante do art. 483, III, do CPP, introduzido pela Lei n. 

11.689/2008, a única interpretação que preserva o dispositivo e não fere a soberania 

dos veredictos é a de que o art. 593, III, d do CPP, tornou-se exclusivo da defesa, 

cabendo à acusação unicamente a alegação de eventual nulidade processual, não 

podendo inclusive atacar o mérito da decisão do Conselho de Sentença (fl. 5). 

Assim, alega que a acusação não teria interesse recursal para interpor a apelação 

contra o veredicto absolutório.
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Assevera, ainda, que, para o cabimento de apelação contra veredicto 

proferido pelo Conselho de Sentença, não é sufi ciente que a decisão desagrade 

às pretensões da acusação ou defesa. A decisão do Conselho de Sentença deve ir 

além; deve ser arbitrária e destituída de qualquer fundamento na prova dos autos 

e na tese defensiva exposta durante a instrução criminal (fl . 7). Assim, sustenta 

a ilegalidade do acórdão do TJ/RJ uma vez que a tese defensiva consistente na 

absolvição por acidentalidade foi sustentada em plenário (fl . 08).

A defesa prossegue aduzindo que o próprio recurso ministerial acaba 

identifi cando a existência de provas da injusta agressão no seguinte trecho: 

“tendo a testemunha declarado que houve uma discussão com xingamentos 

recíprocos, ocasião em que o recorrido desferiu um soco na vítima e, após a queda desta, 

um chute” (fl . 9).

Afi rma que as declarações da testemunha José Luiz Santos de Souza 

demonstram a acidentalidade, uma vez que, após discussão, Marcelo desferiu 

dois socos, tendo Marcos caído e batido a cabeça (fl . 10). Nessa esteira, aduz 

que, diante do confronto entre duas teses com supedâneo na prova dos autos, 

a opção dos jurados por uma delas desautoriza a cassação do julgamento por 

decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Pugna, então, liminarmente, pela suspensão do processo a fi m de que não 

se realize nova Sessão Plenária até o julgamento defi nitivo do presente writ. 

No mérito, requer a declaração de nulidade do acórdão que cassou a decisão 

absolutória proferida pelo Conselho de Sentença do III Tribunal do Júri da 

Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

A medida liminar foi indeferida na decisão de fl s. 140/142.

As instâncias ordinárias prestaram informações às fl s. 152/165 e 169/192.

O Ministério Público Federal, no parecer de fl s. 203/206, opinou pela 

manutenção do acórdão impugnado.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Diante da hipótese de habeas 

corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, 

segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do 

próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações 
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expostas na inicial, razoável a análise do feito para verifi car a existência de 

eventual constrangimento ilegal.

Conforme relatado, busca-se na presente impetração, o reconhecimento da 

nulidade do acórdão que ao julgar apelação ministerial, com fundamento no art. 

593, III, d, do Código de Processo Penal, cassou a decisão do júri, entendendo-a 

manifestamente contrária às provas dos autos, e determinou a submissão do 

paciente a novo julgamento.

Inicialmente, importa ressaltar que, nos termos do que dispõe o art. 5º, 

XXXVIII, c e d, da Constituição Federal, a competência para o julgamento 

dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, cujos veredictos são 

soberanos. Daí se extrai que a decisão do conselho de sentença não pode ser 

modifi cada, no mérito, por juízes togados.

Por outro lado, é certo que as decisões proferidas pelo conselho de sentença 

não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do 

art. 593, III, d, do CPP, quando verifi car a existência de decisão manifestamente 

contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida uma única vez, 

determinando a realização de novo julgamento, sendo vedada, todavia, a análise 

do mérito da demanda.

Cabe ao Tribunal, no julgamento da apelação interposta com fundamento 

no art. 593, III, d, do CPP, apenas a verifi cação da existência ou não de equívoco 

manifesto na apreciação das provas, não podendo, em hipótese alguma substituir 

a decisão dos jurados.

Nesse contexto, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, 

deve fi car demonstrada sua total dissonância em relação às provas apresentadas 

em plenário, não sendo possível, por outro lado, a anulação quando os jurados 

optarem por uma das correntes de interpretação da prova apresentadas em 

plenário. Assim, fi ca garantido o duplo grau de jurisdição, não sendo, ainda, 

desrespeitada a soberania dos veredictos prevista constitucionalmente.

Todavia, importante solucionar a questão relativa à possibilidade da 

interposição, pelo Ministério Público, da apelação prevista no art. 593, III, d, do 

CPP, nos casos de absolvição nos termos do art. 483, III, do CPP, introduzido 

pela Lei n. 11.689/2008.

Com a introdução do quesito absolutório foram concentradas todas as 

teses defensivas em um único quesito, podendo os jurados absolverem o acusado, 

com base exclusivamente na sua livre convicção, independentemente das teses 
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trazidas para discussão em plenário. Houve, portanto, uma simplifi cação na 

quesitação, com o objetivo de facilitar aos jurados o acolhimento de uma das 

teses defensivas apresentadas ou mesmo absolver por clemência, não havendo 

falar, contudo, em ampliação dos poderes do júri.

Assim, indaga-se se após essa mudança, o recurso previsto no art. 593, III, 

d, do CPP teria se tornado exclusivo da defesa, sendo vedada a interposição 

de recurso de apelação ministerial uma única vez, sob a alegação de que a 

condenação pelo Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária à prova 

dos autos.

Quanto ao ponto, entendo que a absolvição do réu pelos jurados, com base 

no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta 

e irrevogável, podendo o Tribunal cassá-la quando fi car demonstrada a total 

dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. 

Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória 

do Júri, com o fi m de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de 

jurisdição.

Nesse sentido, trago à colação a lição trazida por Eugenio Pacelli e Douglas 

Fischer:

Uma vez reconhecidas materialidade e autoria ou participação, deverá ser 

formulado um quesito genérico superveniente se o acusado deverá ser absolvido, 

independentemente da tese ou teses defensivas que embasam o pleito 

absolutório. Aqui uma das grandes novidades no processo penal com o advento 

da Lei n. 11.689/2008. É certo que se houver pelo menos mais de três votos 

afi rmativos diante de várias teses defensivas, não será possível identifi car em qual 

delas se basearam os jurados que absolveram o réu. Mesmo diante da valorização 

da convicção íntima dos jurados (correlacionada com a soberania dos veredictos 

- art. 5º, XXXVIII, c, CF), entendemos que poderá haver excepcional controle para 

evitar arbitrariedades (mesmo que absolutórias). É que a soberania dos veredictos 

não pode ser interpretada no sentido que possa a conclusão do Conselho de 

Sentença ser dissociada integralmente do que apurado nos autos, por mais que 

o espírito dos jurados (unânime ou majoritário) esteja correlacionado com a 

intenção de absolver em idéia genérica de justiça para com o autor ou partícipe 

do fato. Assim, em situações excepcionais, nas quais a absolvição for totalmente 

dissonante das provas carreadas aos autos, poderá haver a anulação do julgado 

acaso promovido recurso de apelação forte no art. 593, III, d, CPP [...] (PACELLI, 

Eugênio, FISCHER Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua 

jurisprudência. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1.048).

Sobre o tema discorre também Guilherme de Souza Nucci, na seguinte 

lição:
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20-B. Possibilidade de recurso da acusação após a simplifi cação do quesito 

de defesa: a reforma introduzida pela Lei n. 11.689/2008 simplifi cou e unifi cou 

as teses de defesa, concentrando-as num único quesito: “o jurado absolve o 

acusado?”. Portanto, ainda que o defensor alegue várias teses, compatíveis e 

subsidiárias, não se saberá, ao certo, qual delas foi acolhida pelo Conselho de 

Sentença, quando houver absolvição. Por isso, há argumentos no sentido de que 

o órgão acusatório não poderia valer-se da apelação, com base no art. 593, III, d, 

do CPP (decisão manifestamente contrária à prova dos autos), uma vez que não 

se saberia qual teria sido o conteúdo dessa decisão e se haveria o tal confronto 

com a prova dos autos. Entretanto, o duplo grau de jurisdição não pode ser 

retirado do órgão acusatório. Em primeiro lugar, quando a defesa promove a 

sua sustentação em plenário as teses são inscritas em ata. Por isso, o Tribunal 

poderá tomar conhecimento de todas e verifi car se a absolvição assumida pelo 

Conselho de Sentença é ilógica ou guarda alguma harmonia com qualquer delas. 

Em segundo lugar, o Tribunal poderá avaliar as provas constantes dos autos e 

chegar à conclusão de que a absolvição não era cabível, qualquer que fosse a 

razão adotada pelos jurados. Remete-se o caso a novo julgamento e o Tribunal 

Popular novamente ser reúne. Em nome da soberania, se decidir absolver, pela 

segunda vez, torna-se defi nitivo o veredicto. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código 

de Processo Penal Comentado. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.240).

Embora esta Corte Superior não tenha, ainda, fi rmado posição sedimentada 

quanto ao tema, trago os seguintes julgados nesse sentido:

Habeas corpus substitutivo de recurso. Tribunal do Júri. Absolvição. Apelação da 

acusação. Submissão do réu a novo julgamento. Acórdão com dois fundamentos 

distintos. Fundamento da incompatibilidade de quesitação da absolvição 

genérica afastado. Precedentes. Fundamento da manifesta contrariedade à prova 

dos autos mantido. Precedentes. O recurso ministerial previsto no art. 593, III, 

do CPP não ofende a soberania dos vereditos. Revolvimento do conjunto fático-

probatório. Via eleita inadequada. Constrangimento ilegal não verifi cado. Writ não 

conhecido.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a 

impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do 

Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. 

Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do 

feito para verifi car a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Na espécie, o Tribunal de origem proveu o apelo ministerial, determinando 

a realização de novo julgamento, sob dois fundamentos distintos: (1) contradição 

da decisão em si própria, em razão de os julgadores haverem reconhecido a 

materialidade e autoria delitiva e posteriormente absolvido o réu, sem que a 

defesa houvesse sustentado em plenário qualquer tese acerca da existência de 

exclusão da ilicitude e culpabilidade; e (2) existência de decisão manifestamente 

divorciada do contexto fático-probatório apurado na instrução criminal.
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3. Relativamente à suposta contradição intrínseca da decisão, ou seja, suposta 

incompatibilidade entre as respostas aos quesitos, o fundamento do Tribunal 

a quo destoa da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. Após as 

modifi cações no rito do Tribunal do Júri introduzidas pela Lei n. 11.689/2008 a 

quesitação aberta da absolvição não pode ser tida contraditória em relação ao 

reconhecimento da autoria e materialidade do crime. Precedentes.

4. Todavia, a existência do quesito obrigatório da absolvição não impede 

a interposição de recurso ministerial, uma única vez, sob a alegação de que 

a condenação do primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri foi manifestamente 

contrária à prova dos autos.

O juízo absolutório dos jurados, proferidos com esteio no art. 483, III, do Código 

de Processo Penal - CPP em primeiro julgamento, não é absoluto ou irrecorrível, 

podendo ser afastado quando distanciar-se completamente das provas colhidas, 

permanecendo a possibilidade de o Parquet recorrer sob o argumento de que a 

condenação foi manifestamente contrária às provas dos autos, mesmo após as 

vigência da Lei n. 11.689/2008.

5. O Tribunal de Justiça local, com base no exame do suporte probatório e 

lastreado pelo depoimento das testemunhas, demonstrou a possibilidade de ter 

havido julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

6. O habeas corpus não é a via adequada ao exame do acerto ou desacerto 

da decisão impugnada, pois a alteração do que fi cou estabelecido no acórdão, 

quanto à existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, 

demandaria a análise aprofundada no conjunto fático-probatório.

Habeas corpus não conhecido (HC 196.966/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 

Quinta Turma, julgado em 06.10.2016, DJe 17.10.2016)

Agravo regimental. Recurso especial. Processo Penal. Soberania do veredicto 

popular. Tribunal do Júri. Homicídio qualifi cado. Ocultação de cadáver. Art. 593, 

§ 3º, do CPP. Revisão do entendimento do Conselho de Sentença. Homicídio. 

Absolvição. Quesitação. Art. 483, III, do CPP. Contradição nas respostas dos 

quesitos. Não ocorrência. Veredicto manifestamente contrário à prova produzida 

nos autos. Súmula 7/STJ.

1. Ao prever a Lei n. 11.689/2008 que, no Tribunal do Júri, podem os jurados 

absolver o acusado mesmo sem rejeitar a existência do fato ou sua autoria, o art. 483, 

III, do Código de Processo Penal, apenas facilitou ao juiz leigo acolher teses quaisquer 

da defesa ou mesmo expressar diretamente seu convencimento fi nal pela absolvição. 

Houve simplifi cação dos quesitos, não ampliação dos poderes do Júri.

2. O Código de Processo Penal, em seu art. 593, § 3º, garante ao Tribunal de 

apelação o exame, por uma única vez, da conformidade mínima da decisão dos 

jurados com a prova dos autos e isso não configura desrespeito ou afronta à 

soberania dos veredictos.
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3. Para a revisão do critério de valoração das provas adotado pelo Tribunal a 

quo, necessária seria a incursão aprofundada no material cognitivo produzido na 

instância de origem, o que se mostra incabível na via estreita do recurso especial, 

em decorrência do óbice da Súmula 7/STJ.

4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas 

na insurgência são incapazes de infi rmar o entendimento assentado na decisão 

agravada.

5. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.442.069/RS, Rel. Ministro 

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07.06.2016, DJe 22.06.2016).

Penal. Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial, 

ordinário ou de revisão criminal. Tentativa de homicídio.

Absolvição pelo Tribunal do Júri. Art. 483, III, do CPP. Recurso ministerial. 

Submissão a novo júri. Decisão contrária à prova dos autos. Possibilidade. 

Soberania dos vereditos. Inexistência de ofensa.

1. Ressalvada pessoal compreensão pessoal diversa, uniformizou o Superior 

Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e 

ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem 

ante a constatação de ilegalidade fl agrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Ao prever a Lei n. 11.689/2008 que podem os jurados absolver o acusado 

mesmo sem rejeitar a existência do fato ou sua autoria (art. 483, inc. III, do CPP), 

apenas facilitou ao juiz leigo o acolhimento de teses quaisquer da defesa ou 

mesmo expressar diretamente seu convencimento fi nal pela absolvição. Houve 

simplifi cação dos quesito, não ampliação dos poderes do Júri.

3. Permanece na nova sistemática de quesitação garantido ao Tribunal de 

Apelação o exame de conformidade mínima da decisão dos jurados à prova dos 

autos, por única vez (art. 593, III, d, c/c § 3º, do CPP).

3. Habeas corpus não conhecido (HC 288.054/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 

Sexta Turma, julgado em 18.09.2014, DJe 03.10.2014).

Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Não-cabimento. Ressalva do 

entendimento pessoal da Relatora. Homicídio qualificado na forma tentada. 

Absolvição genérica pelo Tribunal do Júri. Provimento do apelo acusatório, para 

determinar a submissão do réu a novo julgamento. Art. 483, inciso III, do Código 

de Processo Penal. Liberalidade dos jurados. Soberania dos veredictos que só se 

afasta na hipótese de decisão contrária à prova dos autos. Arguida impossibilidade 

de recurso ministerial nos casos de absolvição genérica. Improcedência. Ausência 

de previsão legal. Reverência aos princípios do contraditório e do devido processo 

legal. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta 

Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a impetração 
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de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que 

esse último é cabível, em razão da competência do Pretório Excelso e deste 

Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na 

Constituição da República.

2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, com a ressalva da posição pessoal desta Relatora, também 

nos casos de utilização do habeas corpus em substituição ao recurso especial, sem 

prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de 

fl agrante ilegalidade.

3. O art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em 

favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo 

após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese 

de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria. Por outro 

lado, referido juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser 

afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o 

decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se 

manifestamente contrário às provas colhidas.

4. Na hipótese, todavia, apesar de ter sido mencionada contrariedade às 

provas dos autos, a Corte de origem reconheceu a existência de duas teses 

contrárias - a de absolvição sustentada por três depoimentos, e a de condenação 

albergada pelas palavras da vítima -, tendo declarado a nulidade do julgamento 

exclusivamente em decorrência da “grave contradição” na conduta dos jurados, 

que encamparam a tese acusatória de autoria e materialidade delitivas e, não 

obstante, absolveram o réu.

5. Insustentável a tese de que, com as alterações promovidas no Código de 

Processo Penal pela Lei n. 11.689/2008 - especialmente à luz do art. 483, inciso III, 

do CPP -, passou a ser vedada a interposição de recurso de apelação ministerial com 

base no artigo 593, III, “d” do mesmo codex. Independentemente do motivo que levou 

os jurados a absolver o acusado, a capacidade postulatória recursal do Parquet, 

quando o julgamento se afi gura contrário à prova dos autos, é consentânea com a 

paridade de armas inerente ao princípio do contraditório e do devido processo legal, e 

em nenhum momento foi objeto de restrição pela precitada lei. Precedente.

6. Ordem de habeas corpus não conhecida. Ordem concedida de ofício para 

cassar o acórdão que determinou a submissão do paciente a novo julgamento, 

fi cando restabelecida a decisão absolutória de primeira instância (HC 243.716/ES, 

Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18.03.2014, DJe 28.03.2014).

Entendo que a inovação trazida pelo art. 483, III, do CPP não derrogou o 

art. 593, III, d, do CPP, não ofendendo a soberania dos veredictos a anulação de 

decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em segundo grau de jurisdição, quando 
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esta se mostrar diametralmente oposta às provas dos autos, ainda que os jurados 

tenham respondido positivamente ao terceiro quesito da absolvição genérica.

Concluir em sentido contrário exigiria a aceitação de que o Conselho 

de Sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição 

do acusado, o que, ao meu ver, não foi o objetivo do legislador ao introduzir a 

obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do 

CPP.

Situação peculiar seria observada nos casos em que a defesa tiver se 

concentrado em determinada tese defensiva que, ao fi nal, for acolhida pelo 

conselho de sentença, com a absolvição do réu, em total desprezo por todo o 

acervo probatório, conducente para o sentido contrário.

Como exemplo temos a hipótese dos autos, em que a defesa se concentrou 

na tese da acidentalidade e o conselho de sentença a acatou, absolvendo 

o réu sem observar que as provas dos autos conduzem para ótica diversa, 

demonstrando que ele desferiu diversos socos e chutes na vítima, já caída ao 

chão, tendo a causa da sua morte sido traumatismo do crânio, pescoço e tórax. 

Assim, caso prevaleça o entendimento de que não cabe apelação ministerial 

contra decisões absolutórias do Júri, com base art. 483, III, do CPP, o Tribunal 

ad quem fi cará impedido de corrigir essas arbitrariedades que eventualmente 

surgem nos julgamentos pelo Conselho de Sentença.

Em resumo, entendo que, na introdução do quesito absolutório previsto 

no art. 483, III, do CPP, o legislador buscou exclusivamente simplifi car a 

quesitação no Júri, concentrando todas as teses defensivas em um único quesito, 

não havendo falar em ampliação dos poderes do Conselho de Sentença.

Nesse contexto, considero que a prevalência da posição contrária criaria 

um superpoder ao Tribunal do Júri, que poderia absolver o acusado fora 

das hipóteses previstas no art. 386 do Código de Processo Penal e em total 

descompasso com as provas dos autos, sem que tal decisão possa ser submetida à 

análise do Tribunal ad quem.

Recentemente, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 

n. 350.895/SP, por maioria, entendeu ser possível a interposição de apelação 

pelo Ministério Público, mesmo diante da absolvição prevista no art. 483, III, 

do CPP. Ressalvou, todavia, que tal recurso somente pode ser provido pelo 

Tribunal de origem a partir de fundamentação idônea, lastreada nas provas 

colhidas na instrução, e não em mera presunção de que, constatada a autoria e 

materialidade, haveria, obrigatoriamente, decisão manifestamente contrária à 
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prova dos autos na decisão absolutória. Na ocasião, o Ministro Sebastião Reis 

Júnior, no voto condutor do acórdão ressalta a possibilidade da absolvição por 

clemência e conclui que, nessa hipótese, o Tribunal de apelação somente poderá 

cassar a decisão absolutória do Conselho de Sentença, se demonstrar que não há 

qualquer respaldo fático nos autos que autorize a benesse. O acórdão fi cou assim 

ementado:

Habeas corpus. Penal. Tribunal do Júri. Homicídio. Autoria e materialidade. 

Reconhecimento. Quesito absolutório genérico. Acolhimento. Possibilidade. 

Absolvição. Clemência. Cabimento. Contrariedade à prova dos autos. 

Demonstração concreta. Necessidade. Anulação. Presunção de julgamento 

contrário à prova dos autos. Ilegalidade confi gurada.

1. O entendimento de que o Júri não poderia absolver o acusado, quando 

reconhecesse a materialidade e autoria, é diretamente contrário às determinações 

do art. 483 do Código de Processo Penal, pois, conforme seus §§ 1º e 2º, a votação 

do quesito absolutório genérico somente ocorre quando há resposta afi rmativa 

em relação aos quesitos referentes à materialidade e à autoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência fi rme no sentido de que o 

quesito absolutório é genérico, ou seja, deve ser formulado independentemente 

das teses apresentadas em Plenário, em observância ao princípio da plenitude da 

defesa e soberania dos veredictos.

3. É possível ao Tribunal de Apelação, por uma única vez, anular o julgamento 

proferido pelo Tribunal do Júri que absolve o acusado, apesar de reconhecer a 

autoria e a materialidade, sob o argumento de ser contrário à prova dos autos, 

desde que o faça a partir de fundamentação idônea, lastreada em elementos 

probatórios concretos colhidos ao longo da instrução processual e não em mera 

presunção.

4. A viabilidade da absolvição por clemência ou qualquer outro motivo de foro 

íntimo dos jurados é decorrência lógica da própria previsão legal de formulação 

de quesito absolutório genérico, ou seja, não está vinculado a qualquer tese 

defensiva específi ca, sendo votado obrigatoriamente mesmo quando o Júri já 

reconheceu a materialidade e a autoria.

5. A possibilidade de absolvição por clemência traz um diferencial a mais 

quando se trata de anular o veredicto por suposta contrariedade à provas dos 

autos, quando aquela for postulada pela defesa. Nessa hipótese, deverá o Tribunal 

de Apelação, além de evidenciar concretamente que o veredicto absolutório não 

encontra nenhum respaldo nas provas dos autos, também demonstrar que a 

aplicação da clemência está desprovida de qualquer elemento fático que autorize 

a sua concessão.

6. O Tribunal de origem, no caso, ao anular o julgamento do Tribunal do Júri, 

não evidenciou concretamente que a absolvição estaria divorciada das provas 
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colhidas na instrução processual e, tampouco, demonstrou que o pedido de 

clemência e seu acolhimento estariam desamparados de lastro fático mínimo. 

Na verdade, concluiu que o julgamento seria contrário à prova dos autos a 

partir de mera presunção decorrente da absolvição após o reconhecimento da 

materialidade e da autoria, o que constitui ilegalidade.

7. Ordem concedida para cassar o acórdão da apelação e restabelecer a 

absolvição proferida pelo Tribunal do Júri (HC 350.895/RJ, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta 

Turma, julgado em 14.03.2017, DJe 17.05.2017).

Verifico, assim, que o julgado acima mencionado respalda meu 

entendimento, segundo o qual permanece íntegra a possibilidade de apelação 

ministerial, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verifi cada a absolvição 

com base no art. 483, III, do CPP, podendo o Tribunal ad quem cassar a decisão 

do Conselho de Sentença, quando demonstrar, com base em elementos concretos 

extraídos dos autos, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às 

provas dos autos, ainda que a absolvição tenha se dado por clemência.

Superado esse ponto, passo à analise dos fundamentos utilizados pelo 

Tribunal a quo para a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, in verbis, trecho da 

sentença que trata da absolvição do paciente:

Quando da reunião na Sala Secreta, ao enfrentamento do quesito versando 

sobre o fato principal, respondem os soberano Representantes da Sociedade 

afi rmativamente. No mesmo sentido, quando formulada a temática afeta a autoria, 

diz o Conselho, sempre por alcançada maioria afi rmativamente. Submetida a 

proposição absolutória pelo Jurado, por alcançada maioria, responderam 

afi rmativamente, restando prejudicados os demais quesitos. (fl . 88)

Diante das respostas do Júri Popular aos quesitos, de um lado a defesa alega 

ser perfeitamente possível a absolvição do acusado na última quesitação, ainda 

que não haja teses anteriores sobre a excludente de ilicitude e culpabilidade, em 

razão de ter sido sustentada em plenário a tese da “acidentalidade”.

De outro lado, a Corte Estadual anulou a decisão do Conselho de Sentença 

sob o fundamento de opor-se manifestamente à prova dos autos, destacando 

provas no sentido de que o paciente praticou o delito, não amparado por 

nenhuma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Na espécie, o Tribunal de origem, para concluir que houve decisão 

manifestamente contrária à prova dos autos, teceu as seguintes considerações:



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

698

[...]

No mérito, a materialidade do crime de homicídio plenamente comprovada 

nos autos através do auto de exame cadavérico.

Como sabido, para anulação do julgamento com fulcro no art. 593, III, ‘d’, do 

Código de Processo Penal, a decisão dos jurados precisa estar completamente 

dissociada dos elementos provatórios, não encontrando amparo em nenhuma 

das versões resultantes das provas. Decisão manifestamente contrária às provas 

dos autos é aquela em que os jurados decidem arbitrariamente, afastando-se de 

toda e qualquer evidência probatória.

No caso dos autos, a autoria, por sua vez, no entender dos jurados, apesar de 

ter se aperfeiçoado, restou demonstrada a existência da injusta agressão, o que 

contraria o acervo provatório que positivou, com grau de certeza, que o apelado 

cometeu o delito de lesão corporal, sem estar amparado por qualquer excludente 

de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.

A testemunha José Luiz Santos de Souza, em seu minucioso depoimento não 

deixou qualquer dúvida de que o apelado mesmo após atingir a vítima, que caiu 

ao chão, praticamente desmaiado, ainda lhe desferiu um chute. Vejamos:

...que esclarece o depoente quê trabalha com Marcos André, também 

como vigia de rua; o acusado Marcelo Gama era o patrão e aquele pagava 

o dinheiro a eles. Pelo que sabe Marcelo Gama pegava o dinheiro com os 

moradores e pagava ao depoente e a Marcos André; do dia dos fatos foi 

com Marcos André até a residência do acusado, esclarecendo que já tinha 

sido dispensado por Marcelo Gama; ao chegarem o acusado pagou ao 

depoente e não pagou a Marcos André; Marcos André já tinha bebido, mas 

não estava muito embriagado, Marcos André fi cou com raiva e começou 

uma discussão, no início eram xingamentos e o depoente ainda tentava 

separar; os dois fi caram alterados, Marcos André e Marcelo Gama; Marcos 

André foi atingido com um soco e praticamente caiu desmaiado, tendo 

Marcelo Gama ainda aplicado um chute e o depoente fi cou apavorado 

e saiu correndo para pedir ajuda, tendo seguido para a residência do 

irmão da vítima. Sabe que o irmão da vítima foi quem conseguiu o socorro 

médico...

Registre-se, por oportuno, que ao prestar depoimento em fase policial, por 

ocasião dos fatos, essa mesma testemunha ainda declarou que o apelado desferiu 

dois socos na vítima, que caiu desacordado e bateu a cabeça, sendo que mesmo 

com a vítima caída no chão, o apelado ainda lhe deu um chute na cabeça e outro 

na cabeça da vítima.

Desta forma, ainda que se admitisse que houve injusta agressão por parte da 

vítima, que somente se admite por amor aos debates, o apelado, ao dar um chute 

na vítima, já caída ao solo, agiu, no mínimo, com excesso de dolo.
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Por fi m, no confronto realizado entre os depoimentos e o auto de exame de corpo 

de delito, verifi ca-se consonância entre os mesmos, posto que foi positivado que a 

morte da vítima decorreu de traumatismo do crânio, pescoço e tórax, não deixando 

a mínima dúvida de que os golpes desferidos pelo réu não se limitaram a “um soco 

no queixo e um pontapé na barriga”, como por ele alegado em seu interrogatório 

judicial. (fl s. 350/351)

Como se vê, para concluir que a decisão do Conselho de Sentença foi 

manifestamente contrária às provas dos autos, o Tribunal Estadual pautou-

se em depoimentos colhidos durante a instrução probatória – tanto na fase 

inquisitorial quanto judicial – bem como na causa mortis descrita no exame de 

corpo de delito.

Constata-se, portanto, que o Tribunal de Justiça local, eximindo-se de 

emitir qualquer juízo de valor quanto ao mérito da acusação, demonstrou a 

existência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos amparado 

por depoimento de testemunha e exame de corpo de delito. Verifi ca-se que a 

decisão do Conselho de Sentença foi cassada, com o fundamento de que as 

provas dos autos não deram respaldo para a absolvição, ante a inexistência de 

causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, não prevalecendo, ainda, a 

alegação de acidentalidade, considerando que as provas dos autos demonstram 

que o acusado continuou a desferir golpes à vítima já caída ao chão, causando 

sua morte por traumatismos no crânio, pescoço e tórax.

Nesse contexto, a alteração do que ficou estabelecido no acórdão 

impugnado, quanto à existência ou não de respaldo para a cassação da decisão 

do Júri, considerada pelo Tribunal de origem como manifestamente contrária 

às provas dos autos, demandaria a análise aprofundada no conjunto fático-

probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus.

No mesmo sentido, confi ram-se os seguintes precedentes:

Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio. Não cabimento. 

Exame do suposto constrangimento ilegal. Homicídio qualifi cado. Ré absolvida 

pelo Tribunal do Júri. Apelação ministerial provida. Decisão dos jurados 

manifestamente contrária à prova dos autos. Acórdão fundamentado. Exame 

da tese defensiva acerca da existência de duas versões acerca dos fatos. Análise 

aprofundada do conjunto fático/probatório dos autos. Vedação em sede do 

remédio constitucional. Habeas corpus não conhecido.

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

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

substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o 
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pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a 

ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. “Quando a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é 

manifestamente contrária à prova dos autos, a sua cassação pelo e. Tribunal de 

Justiça não viola a soberania dos veredictos (Precedentes)” (HC 263.560/RJ, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 23.9.2014).

3. “É inviável, por parte desta Corte Superior de Justiça, a análise acerca da 

aptidão das provas para a manutenção da decisão absolutória dos jurados, 

porquanto a verifi cação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos 

no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-

probatória, providência que é vedada na via eleita. Precedentes.” (HC 344.217/SP, 

Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19.02.2016).

4. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem reconhecido, motivadamente, que a 

decisão proferida pelo Tribunal do Júri mostrou-se manifestamente contrária à prova 

dos autos, não é dado a esta Corte Superior aferir se a decisão possui ou não amparo 

probatório nos autos. Referida providência demandaria minucioso cotejo fático/

probatório, o que é vedado na via estreita do writ.

5. Habeas corpus não conhecido (HC 361.121/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.08.2016, DJe 29.08.2016).

Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso. Não cabimento. Tribunal do 

Júri. Julgamento contrário à prova dos autos reconhecido pelo Tribunal de 

origem. Ofensa à soberania dos veredictos. Não ocorrência. Inversão do julgado. 

Necessidade de ampla dilação probatória, vedada na via esteira do writ. Ausência 

de ilegalidade patente. Habeas corpus não conhecido.

1. o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm 

admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o 

recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta 

a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A determinação para que o Tribunal do Júri realize novo julgamento, na 

hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui 

violação da soberania dos veredictos.

3. In casu, o Tribunal a quo, após analisar o conjunto fático-probatório dos 

autos, concluiu, de maneira fundamentada, apontando efetivamente elementos 

probantes, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos 

autos, não se cogitando, na espécie, do alegado constrangimento.

4. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal que cassa 

decisão dos jurados contrária às provas dos autos demanda o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas corpus.

5. Habeas corpus não conhecido (HC 343.797/AC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma, julgado em 24.05.2016, DJe 03.06.2016).
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Habeas corpus. Impetração. Sucedâneo recursal. Impropriedade da via eleita. 

Júri. Absolvição. Apelação. Julgamento contrário à prova dos autos. Acórdão 

que determina novo julgamento. Aferição. Reexame de provas. Ausência de 

ilegalidade patente. Não conhecimento.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, 

em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à 

lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como 

sucedâneo recursal.

2. Concluindo o Tribunal que a prova produzida sob o crivo do contraditório 

não tem como dar supedâneo à absolvição proclamada pelo Júri, não há falar em 

nulidade do acórdão pela submissão do paciente a novo julgamento popular.

3. Aferição, ademais, cujo aprofundamento demanda revolvimento fático não 

condizente com âmbito mandamental e restrito do habeas corpus.

4. Ausência de fl agrante ilegalidade apta a fazer relevar a impropriedade da via 

eleita.

5. Writ não conhecido (HC 266.461/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, DJe 29.10.2014).

Habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualifi cado. Absolvição genérica 

pelo Tribunal do Júri. Apelação ministerial provida pelo Tribunal de origem. 

Reconhecimento da tese de ocorrência de decisão manifestamente contrária às 

provas dos autos. Fundamentação sufi ciente. Inversão do julgado. Necessidade 

de ampla dilação probatória. Arguída impossibilidade de recurso ministerial 

nos casos de absolvição genérica. Improcedência. Ausência de previsão legal. 

Reverência aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Ordem de 

habeas corpus denegada.

1. Consoante orientação pacífi ca das Cortes Superiores, a submissão do réu a 

novo julgamento, na forma do disposto no art. 593, § 3º, do Código de Processo 

Penal, não ofende o art. 5º inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da República.

2. Inexiste constrangimento ilegal quando o Tribunal a quo, apontando 

efetivamente elementos probantes, conclui que a decisão do Conselho de 

Sentença, ao absolver o réu, divorciou-se totalmente das provas existentes nos 

autos.

3. A pretendida inversão do julgado demandaria, necessariamente, incursão na 

seara fático-probatória dos autos, o que, como é cediço, não se admite na via do 

habeas corpus. Precedentes.

(...)

5. Ordem de habeas corpus denegada (HC 241.664/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, DJe 02.12.2013).
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Nesse contexto, havendo o acórdão impugnado afirmado, com base 

em elementos concretos demonstrados nos autos, que a decisão dos jurados 

proferida em primeiro julgamento encontra-se manifestamente contrária à 

prova dos autos, é defeso a esta Corte Superior manifestar-se de forma diversa, 

sob pena de proceder indevido revolvimento fático-probatório, incabível na via 

estreita do writ.

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do presente habeas corpus.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de habeas corpus substitutivo de 

recurso próprio, impetrado em favor de Marcelo Gama Bicaco contra acórdão 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, ao julgar a apelação do 

Ministério Público, deu-lhe provimento para cassar a sentença e submeter o réu 

a novo julgamento, cuja ementa tem o seguinte teor (fl . 126):

Apelação criminal. Delito de homicidio qualifi cado. Sentença absolutória. Recurso 

ministerial pleiteando que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal 

do Juri. Para anulação do julgamento com fulcro no art. 593, III, “d”, do Código 

de Processo Penal, a decisão dos jurados precisa estar completamente dissociada 

dos elementos probatórios, não encontrando amparo em nenhuma das versões 

resultantes das provas. No caso dos autos dúvida nenhuma restou de que o apelado 

cometeu o delito de lesão corporal, sem estar amparado por qualquer excludente de 

tipicidade, ilicitude ou culpabilidade. Recurso a que se dá provimento para anular 

a decisão do Conselho de Sentença submetendo o réu a novo julgamento perante 

o Tribunal do Juri. Valber José Fernandes contra v. acórdão proferido pelo eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Habeas Corpus n. 2104451-

86.2016.8.26.0000.

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

sanções do art. 121 § 2º, inciso II do Código Penal (homicídio qualifi cado por 

motivo fútil), pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Juri, 

vindo a ser absolvido pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 386, inc. 

IV, do Código de Processo Penal, ao responderem afi rmativamente ao quesito 

absolutório genérico (art. 483, inc. III, do Código de Processo Penal), por 

maioria.

Afi rma o impetrante que a reforma no procedimento do Tribunal do Juri, 

operada pela Lei n. 11.689/2008, busca garantir a soberania dos vereditos, 

livre de quaisquer infl uências, a fi m de resguardar a íntima convicção do juízo 
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popular e da plenitude de defesa do acusado. Diz, assim, que “o recurso do 

artigo 593, inciso III, “d” do CPP, tornou-se exclusivo da defesa, cabendo à acusação 

unicamente a alegação de eventual nulidade processual, não podendo, inclusive, atacar 

o mérito da decisão do Conselho de Sentença”.

Assevera que: “em uma interpretação conforme a Constituição, de modo que 

o princípio constitucional tenha garantida sua plena efetividade, e levando-se em 

consideração que o Conselho de Sentença é, de fato, o juiz natural dos chamados 

crimes dolosos contra a vida, para o cabimento do apelo, não é sufi ciente que a decisão 

desagrade às pretensões da acusação ou defesa. A decisão do Conselho de Sentença deve 

ir além; deve ser arbitrária e destituída de qualquer fundamento na prova dos autos e 

na tese defensiva exposta durante a instrução criminal.”

Argumenta que o recurso de apelação pelo fundamento interposto sequer 

poderia ter sido conhecido, por ausência de “possibilidade jurídica da pretensão 

recursal”.

Aduz, quanto ao mérito, que a defesa fez expresso pedido de absolvição por 

fundamento extrajurídico, tanto por injusta agressão, quanto por acidentaliedade, 

o que encontra respaldo na prova produzida nos autos.

Pede, assim, a declaração de nulidade do acórdão que cassou a decisão 

absolutória do Eg. Conselho de Sentença do 3º Tribunal do Juri da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não cabimento do habeas 

corpus, pois pretende substituir recurso especial, o que vem sendo rechaçado pela 

jurisprudência desta Corte Superior. No mérito, diz que há clareza da decisão 

do Eg. Tribunal de Justiça quando afi rma que a decisão absolutória é totalmente 

contrária a prova testemunhal da dinâmica do fato. Assim, afi rma que a revisão 

do acórdão demandaria reexame de matéria fático probatória, o que é impossível 

em sede de habeas corpus. Opina pela manutenção do acórdão vergastado.

O Senhor Ministro Relator, por sua vez, proferiu voto pelo não conhecimento 

do habeas corpus por se tratar de hipótese de substituição de recurso próprio. 

Ainda, aduz acerca da inexistência de constrangimento ilegal, porquanto 

possível ao Tribunal de Justiça a cassação da absolvição promovida pelo Tribunal 

do Juri, fundada no art. 483, inc. III, do CPP, quando demonstrado no apelo 

interposto pelo Ministério Público, que a decisão dos jurados é manifestamente 

contraria à prova dos autos. Argumenta, outrossim, não ser possível na via 

estreita do writ promover o revolvimento fático-probatório. Assim, conclui pelo 

não conhecimento do habeas corpus.
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É o relatório.

A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento fi rmado pela Primeira 

Turma do col. Pretório Excelso, fi rmou orientação no sentido de não admitir a 

impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que 

implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja 

possível a concessão da ordem de ofício.

Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e efi cácia do 

habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção 

da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de 

forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

Desta forma, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de 

recurso próprio.

De outro vértice, comungo do mesmo entendimento externado do relator, 

não vislumbrando, na hipótese, constrangimento ilegal passível de ser sanado 

pela concessão, de ofício, da ordem.

A alegação de que o Conselho de Sentença, optando por uma das 

versões, absolveu soberanamente o pronunciado é algo que deve ser visto 

com certa cautela, sob pena de se admitir a irrecorribilidade absoluta das 

decisões absolutórias, o que não se mostra juridicamente viável, e muito menos 

representa a opção eleita pelo legislador, mormente quando a lei processual 

prevê expressamente a sua recorribilidade (art. 593, inc. III, ‘d’, do Código de 

Processo Penal).

Como bem asseverado pelo Relator, a mudança introduzida na sistemática 

do Juri pela Lei n. 11.689/2008, ao prever o quesito absolutório genérico, 

concentrando todas as teses defensivas em uma única pergunta, representou 

verdadeira simplifi cação da votação, no intuito de facilitar a tarefa dos jurados 

no acolhimento de uma das teses defensivas ou mesmo na absolvição por 

clemência; contudo, não signifi ca ampliação dos poderes dos jurados.

Nesse ponto, a absolvição dos réus pelos jurados por ocasião da votação do 

quesito absolutório genérico (art. 483, inc. III, do Código de Processo Penal), 

não constitui decisão inafastável, podendo o Tribunal de Justiça, em sede de 

apelação, cassá-la, ao verifi car que a conclusão alcançada pelo Conselho de 

Sentença é absolutamente dissociada das provas apresentadas no transcorrer da 

instrução e em plenário. Tal hipótese recursal (art. 593, inc. III, ‘d’, do CPP), 
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apesar de excepcional e limitada, não ofende a soberania dos veredictos, pois exige 

a submissão do caso a novo júri, e caracteriza um mínimo de controle sobre os atos do 

Conselho de Sentença, como corolário do duplo grau de jurisdição, no intuito de evitar 

excessos e arbitrariedades. Excessos e arbitrariedades totalmente incompatíveis 

com o Estado de Direito Democrático, com quatro votantes se supondo 

representantes da sociedade como um todo, acima de qualquer controle.

Desse modo, só será inatacável a opção dos Jurados que não seja manifestamente 

contrária à prova dos autos.

A mesma conclusão é alcança na hipótese de absolvição por clemência. 

Muito embora possível tal resultado em julgamento pelo Tribunal do Júri, 

a decisão será passível de revisão pelo Tribunal de Justiça quando não houver 

respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Penal. Tribunal do Júri. Homicídio. Autoria e materialidade. 

Reconhecimento. Quesito absolutório genérico. Acolhimento. Possibilidade. 

Absolvição. Clemência. Cabimento. Contrariedade à prova dos autos. 

Demonstração concreta. Necessidade. Anulação. Presunção de julgamento 

contrário à prova dos autos. Ilegalidade confi gurada.

1. O entendimento de que o Júri não poderia absolver o acusado, quando 

reconhecesse a materialidade e autoria, é diretamente contrário às determinações 

do art. 483 do Código de Processo Penal, pois, conforme seus §§ 1º e 2º, a votação 

do quesito absolutório genérico somente ocorre quando há resposta afi rmativa 

em relação aos quesitos referentes à materialidade e à autoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência fi rme no sentido de que o 

quesito absolutório é genérico, ou seja, deve ser formulado independentemente 

das teses apresentadas em Plenário, em observância ao princípio da plenitude da 

defesa e soberania dos veredictos.

3. É possível ao Tribunal de Apelação, por uma única vez, anular o julgamento 

proferido pelo Tribunal do Júri que absolve o acusado, apesar de reconhecer a autoria 

e a materialidade, sob o argumento de ser contrário à prova dos autos, desde que 

o faça a partir de fundamentação idônea, lastreada em elementos probatórios 

concretos colhidos ao longo da instrução processual e não em mera presunção.

4. A viabilidade da absolvição por clemência ou qualquer outro motivo de foro 

íntimo dos jurados é decorrência lógica da própria previsão legal de formulação 

de quesito absolutório genérico, ou seja, não está vinculado a qualquer tese 

defensiva específi ca, sendo votado obrigatoriamente mesmo quando o Júri já 

reconheceu a materialidade e a autoria.
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5. A possibilidade de absolvição por clemência traz um diferencial a mais quando 

se trata de anular o veredicto por suposta contrariedade à provas dos autos, quando 

aquela for postulada pela defesa. Nessa hipótese, deverá o Tribunal de Apelação, 

além de evidenciar concretamente que o veredicto absolutório não encontra nenhum 

respaldo nas provas dos autos, também demonstrar que a aplicação da clemência 

está desprovida de qualquer elemento fático que autorize a sua concessão.

6. O Tribunal de origem, no caso, ao anular o julgamento do Tribunal do Júri, não 

evidenciou concretamente que a absolvição estaria divorciada das provas colhidas 

na instrução processual e, tampouco, demonstrou que o pedido de clemência e seu 

acolhimento estariam desamparados de lastro fático mínimo. Na verdade, concluiu 

que o julgamento seria contrário à prova dos autos a partir de mera presunção 

decorrente da absolvição após o reconhecimento da materialidade e da autoria, o 

que constitui ilegalidade.

7. Ordem concedida para cassar o acórdão da apelação e restabelecer 

a absolvição proferida pelo Tribunal do Júri. (HC 350.895/RJ, Sexta Turma, Rel. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis 

Júnior, julgado em 14.03.2017, DJe 17.05.2017, grifei).

No caso, decidiu o Tribunal de Justiça que nenhum dos elementos colhidos 

nos autos apontavam no sentido da absolvição atingida pelo Juri, justif icando 

concretamente a cassação do julgado na existência de depoimentos que atestavam que o 

ora paciente, mesmo após a vítima se encontrar caída ao chão, desacordada, continuou 

a agredi-la (fl s. 130 e-STJ):

“No caso dos autos, a autoria, por sua vez, no entender dos jurados, apesar de ter 

se aperfeiçoado, restou demonstrada a existência da injusta agressão, o que contraria o 

acervo probatório que positivou, com grau de certeza que o apelado cometeu o delito de 

lesão corporal, sem estar amparado por qualquer excludente de tipicidade, ilicitude ou 

culpabilidade.

A testemunha Jose Luiz Santos de Souza, em seu minucioso depoimento não 

deixou qualquer dúvida de que o apelado mesmo após atingir a vítima, que caiu ao 

chão, praticamente desmaiado, ainda lhe desferiu um chute. Vejamos:

‘...que esclarece o depoente que trabalhava com Marcos André, também como 

vigia de rua; o acusado Marcelo Gama era o patrão e aquele que pagava o dinheiro a 

eles; pelo que sabe Marcelo Gama pegava o dinheiro com os moradores e pagava ao 

depoente e a Marcos André; no dia dos fatos foi com Marcos André até a residência do 

acusado, esclarecendo que já tinha sido dispensado por Marcelo Gama; ao chegarem 

o acusado pagou’ ao depoente e não pagou a Marcos André; Marcos, André já tinha 

bebido, mas não estava muito embriagado, Marcos André fi cou com raiva e começou 

uma discussão, no início eram xingamentos e o depoente ainda tentava separar; os 

dois fi caram, alterados, Marcos André e Marcelo Gama; Marcos André foi atingido 
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com um soco e praticamente caiu, desmaiado, tendo Marcelo Gama ainda 

aplicado um chute e o depoente fi cou apavorado e saiu correndo para pedir ajuda, 

tendo seguido para a residência do irmão da vítima; sabe que o irmão da vítima foi 

quem conseguiu o socorro médico...’

Registre-se, por oportuno, que ao prestar depoimento em fase policial, por 

ocasião dos fatos, essa mesma testemunha ainda declarou que o apelado desferiu 

dois socos na vítima, que caiu desacordada e bateu a cabeça, sendo que mesmo com 

a vítima caída ao chão, o apelado ainda lhe deu um chute na barriga e outro na 

cabeça da vítima.”

Desse modo, confi gurada decisão do Conselho de Sentença manifestamente 

contrária à prova dos autos, justifi cante de sua cassação pelo Tribunal de origem, 

para que o caso seja submetido a novo julgamento.

Esse entendimento, segundo o qual a decisão que anula o julgamento do Júri, 

quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, tem 

sido reiteradamente fi rmado no âmbito desta Corte Superior. Inclusive já tive a 

oportunidade de me manifestar sobre o tema nos seguintes julgamentos:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Não-

cabimento. Homicídio. Absolvição. Apelação interposta pelo Ministério Público. 

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Cassação do veredicto. 

Possibilidade. Excesso de linguagem. Vício não configurado. Ordem não 

conhecida.

I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso fi rmou orientação no sentido de 

não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de 

cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 

DJe de 11.9.2012, RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toff oli, DJe de 1º.8.2014 e RHC 

n. 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13.5.2014). As Turmas que integram 

a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também 

passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento 

do recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 

DJe de 2.9.2014, HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

DJe de 28.8.2014, HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi  Cordeiro, DJe de 

4.9.2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

DJe de 4.6.2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfi lhando esse entendimento, a utilização 

de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que 

implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verifi car 

confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda 

a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.
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III - Quando a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é 

manifestamente contrária à prova dos autos, a sua cassação pelo eg. Tribunal de 

Justiça não viola a soberania dos veredictos (Precedentes).

IV - Uma vez admitida a cassação das decisões do júri, de forma excepcional, 

somente quando evidenciada a sua contrariedade manifesta com a prova dos autos, 

torna-se, antes de tudo, uma exigência a demonstração deste quadro, ou seja, não 

estar a decisão apoiada em elementos mínimos de convicção. Esta afi rmação, que 

somente é possível a partir do exame do acervo probatório apresentado, é inevitável, 

sob pena de nulidade da decisão por falta de fundamentação. Em outras palavras, 

não há como cassar a decisão sem que se afi rme sua incongruência em relação à 

prova amealhada.

Habeas corpus não conhecido. (HC 322.942/SP, Quinta Turma, de minha 

relatoria, julgado em 20.10.2015, DJe 12.11.2015, grifei)

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Não 

cabimento. Homicídio qualificado. Absolvição. Apelação interposta pelo 

Ministério Público. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Cassação 

do veredicto. Possibilidade. Habeas corpus não conhecido.

I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso fi rmou orientação no sentido de 

não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de 

cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 

DJe de 11.9.2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toff oli, DJe de 1º.8.2014 e RHC 

117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13.5.2014). As Turmas que integram a 

Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também 

passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento 

do recurso adequado (v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 

de 2.9.2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 

de 28.8.2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi  Cordeiro, DJe de 4.9.2014 

e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

4.6.2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfi lhando esse entendimento, a utilização 

de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que 

implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verifi car 

confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda 

a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.

III - Quando a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é 

manifestamente contrária à prova dos autos, a sua cassação pelo e. Tribunal de 

Justiça não viola a soberania dos veredictos. (Precedentes).

IV - Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se 

aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, 

inquestionavelmente, do acervo probatório.
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V - No caso em exame, pelo que se depreende do acórdão reprochado, a decisão 

absolutória tomada pelo Conselho de Sentença não encontra qualquer apoio no 

conjunto probatório, estando a versão da acusada, ora paciente, isolada nos autos.

Ordem não conhecida. (HC 320.258/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, 

julgado em 30.06.2015, DJe 05.08.2015, grifei).

No mesmo sentido o e. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade 

de se manifestar em inúmeros precedentes, fi xando que não ofende a soberania 

dos veredictos (art. 5º, inc. XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal) a determinação, 

em grau recursal, de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese de 

julgamento manifestamente contrário à prova dos autos:

Direito Penal e Processual Penal. Recurso extraordinário interposto sob 

a égide do CPC/1973. Tribunal do Júri. Absolvição. Decisão manifestamente 

contrária à prova dos autos. Realização de novo julgamento. Violação do princípio 

constitucional da soberania dos veredictos. Inocorrência. Consonância da 

decisão recorrida com a jurisprudência cristalizada do Supremo Tribunal Federal. 

Recurso extraordinário que não merece trânsito. Reelaboração da moldura 

fática. Procedimento vedado na instância extraordinária. Agravo manejado sob 

a vigência do CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do 

assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência fi rmada no Supremo 

Tribunal Federal. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente 

divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser 

sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. 

Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada 

no acórdão de origem, a tornar oblíqua e refl exa eventual ofensa à Constituição, 

insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infi rmar os fundamentos 

que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não 

provido. (STF - ARE 786.854/ES AgR, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 

06.09.2017).

Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Júri. 

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inexistência de 

contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 

Submissão a novo julgamento do Tribunal do Júri. Necessidade de reexame de 

fatos e provas para decidir de forma diversa. Recurso ao qual se nega provimento. 

1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e 

restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame 

de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição 

do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta 

o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega 

provimento. (STF - RHC 132.321/PE, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 

DJe 1º.03.2016).
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Recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Impetração não conhecida 

no Superior Tribunal de Justiça por inadequação da via eleita. Homicídios qualifi cados 

consumado e tentado. Tribunal do Júri. Absolvição. Decisão manifestamente contrária 

à prova dos autos. Realização de novo julgamento. Não violação do princípio 

constitucional da soberania dos veredictos. Intimação pessoal da Defensoria Pública. 

Silêncio da parte por doze anos. Preclusão. Excesso de linguagem. Inocorrência. 

1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma 

desta Suprema Corte ao inadmitir o habeas corpus em substituição ao recurso 

constitucional, e ausentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia 

ensejadores, quanto ao tema de fundo, da concessão da ordem de ofício. 2. A 

Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, 

sob pena de nulidade, a teor do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, art. 5º, 

§ 5º, da Lei n. 1.060/1950 e art. 44, I, da Lei Complementar n. 80/1994. 3. A despeito 

da falta de intimação pessoal da Defensoria Pública - intimada apenas pela 

imprensa ofi cial -, para a sessão de julgamento do apelo ministerial acolhido para 

fi ns de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, e do acórdão respectivo, não há 

como pronunciar a arguida nulidade, uma vez operada a preclusão, transcorridos 

em total silêncio a respeito mais de 11 (onze) anos entre o trânsito em julgado do 

acórdão da Corte Estadual e o ajuizamento da segunda revisão criminal em que 

veio a ser suscitado o vício. 4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível 

a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente 

divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo 

recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 5. Inocorrência de 

excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização 

de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da 

Constituição Federal. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido (STF - 

RHC 124.554/PE, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 02.12.2014).

Habeas corpus. Constitucional e Processual Penal. Homicídio. Absolvição no 

Tribunal do Júri. Cassação do veredito popular pela segunda instância estadual. 

Alegação de excesso de linguagem no acórdão estadual: inexistência. Precedentes. 

Alegação de ser o recurso para questionar a decisão dos jurados manifestamente 

contrário às provas dos autos exclusivo da defesa: improcedência. Ordem denegada. 

1. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito 

do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem 

de habeas corpus pedida. 2. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo 

Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo procurou demonstrar, tão 

somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos 

autos material probatório a corroborar a tese defensiva da negativa de autoria. 

3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é fi rme no sentido de que o princípio 

constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente 

contrária à prova dos autos não é violado pela determinação de realização de novo 

julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal 

do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares. Precedentes. 
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4. Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto 

descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação 

à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos 

indispensáveis a sua confi guração, o direito à igualdade entre as partes 5. Habeas 

corpus denegado. (STF - HC 111.207/ES, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen 

Lúcia, DJe 17.12.2012).

Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Júri. Crime de homicídio qualifi cado 

(CP, art. 121, § 2º, I e IV) paciente absolvido. Apelação do Ministério Público sob 

fundamento de que a sentença fora manifestamente contrária à prova dos autos. 

Recurso provido para determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal 

Popular. Confi ssão perante autoridade policial. Retratação em juízo. Compatibilidade. 

Conjunto probatório. Violação à soberania dos veredictos. Inocorrência. Reexame do 

contexto fático-probatório. Inviabilidade. Ordem denegada. 1. O habeas corpus não 

é substitutivo de recurso extraordinário máxime quando se pretende reavaliar 

o contexto fático-probatório para infi rmar a decisão do Tribunal de Justiça que 

cassa sentença absolutória proferida pelo júri por ser manifestamente contrária 

à prova dos autos. 2. A confi ssão perante a autoridade policial posteriormente 

retratada em juízo, quando considerada pelo juízo, se compatível com o conjunto 

probatório dos autos, não caracteriza teratologia. (Precedentes: HC 103.205/PR, 

Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 24.8.2010; 

HC 75.809/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Julgamento em 

17.3.1998; HC 71.242/SP, Relator Min. Marco Aurélio, Julgamento 28.6.1994). 3. 

O princípio da soberania dos veredictos não é infi rmado por força da determinação 

legal de um novo julgamento pelo tribunal popular. (Precedentes: HC 104.301/

ES, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 22.02.2011; 

HC 84.486-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Julgamento em 

1º.06.2010). 4. In casu, o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 121, 

§ 2º, incisos I e II; combinados com o art. 29, todos do Código Penal, por suposto 

cometimento do crime de homicídio qualifi cado, em concurso com outros dois 

agentes, sendo certo que o Ministério Público apontou como qualifi cadoras o 

motivo torpe caracterizado pela vingança, e utilização de recurso que difi cultou 

a defesa da vítima. 5. O Egrégio STJ concluiu que “a tese defensiva de negativa 

de autoria é extremamente frágil, ainda mais se verifi carmos que os elementos 

que comprovam o dolo do acusado em praticar o delito são verdadeiramente 

robustos.” 6. O acórdão que acolhe a alegação de que a absolvição contraria a prova 

dos autos traduz juízo de cassação, e não de reforma, de modo a possibilitar que o 

Tribunal do Júri decida soberanamente. (Precedente: HC 94.052/PR, Rel. Ministro 

Eros Grau, Segunda Turma, Julgamento em 14.04.2009). 7. Ordem denegada. (STF 

- HC 100.693/ES, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 13.09.2011)

Além disso, havendo no acórdão impugnado exame de elementos concretos 

justifi cantes da conclusão alcançada, é defeso a esta Corte manifestar-se em 
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sentido diverso, sob pena de indevido reexame de matéria fático-probatória, o 

que não se admite na esfera do habeas corpus.

Assim, acompanho o voto do Senhor Relator.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Sr. Presidente, serei breve.

Inicialmente adoto o relatório presente no voto do Ministro Relator, 

acrescentando que, na sessão do último dia 22, o Ministro Felix Fischer, em 

voto-vista, acompanhou-o, tendo sido acompanhado pelos Ministros Jorge 

Mussi e Maria Th ereza.

Aqui, ouso abrir a divergência e o faço nos exatos termos do voto do 

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca nos autos do HC n. 323.409.

Sei que a questão é polêmica e provoca intenso debate tanto doutrinário 

quanto jurisprudencial. Sei, ainda, que, em outras oportunidades, tenho me 

manifestado de modo um pouco diferente do Ministro Reynaldo, concluindo 

que [...] o Tribunal de Apelação, para poder determinar um novo júri, deverá 

além de evidenciar concretamente que o veredicto absolutório não encontra nenhum 

respaldo nas provas dos autos, também demonstrar que a aplicação da clemência está 

desprovida de qualquer elemento fático que autorize a sua concessão (HC n. 350.895, 

DJe 17.5.2017).

No entanto, aqui, fui convencido pelas razões apresentadas pelo Ministro 

Reynaldo e o acompanho na íntegra. Transcrevo os trechos principais:

[...]

Antes da reforma realizada no Código de Processo Penal pela Lei n. 

11.689/2008, todas as teses defensivas apresentadas deveriam ser objeto de 

quesitos específicos, razão pela qual era possível ter conhecimento da ratio 

decidendi de eventual absolvição pelo Conselho de Sentença.

Contudo, com a alteração legislativa, houve modifi cação na formulação dos 

quesitos perante o Júri Popular, pois, após a formulação de quesitação quanto à 

materialidade (art. 483, 1, do CPP) e da autoria delitiva (art. 483, n, do CPP), deve 

ser elaborado quesito obrigatório genérico acerca da absolvição do acusado (art. 

483, III, do CPP), e, caso respondido negativamente por mais de 3 (três) jurados a 

esse quesito, prossegue-se a votação quanto a eventuais causas de diminuição 

(art. 483, IV, do CPP), qualifi cadoras e causas de aumento (art.483, V, do CPP).



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 30, (250): 671-736, Abril/Junho 2018 713

O quesito genérico previsto no art. 483, inciso HI, do Código de Processo Penal, 

abarca toda e qualquer tese defensiva que não esteja relacionada à materialidade 

e autoria delitivas. Aliás, sua formulação é obrigatória independentemente das 

teses defensivas expostas durante todo o procedimento bifásico do Júri, sob pena 

de nulidade absoluta.

[...]

Reitero que, após a inovação legislativa, todas as teses defensivas passaram 

a ser objeto de um único quesito obrigatório, buscando-se com tal providência 

impedir que os jurados sejam indagados sobre aspectos técnicos, até porque 

em sua maioria, os componentes do Conselho de Sentença são destituídos de 

conhecimentos técnicos sobre os debates realizados entre as partes, sendo que o 

próprio art. 482 do Código de Processo Penal estabelece que os jurados não serão 

indagados acerca de questões jurídicas.

Assim, diante desta unificação, possível a absolvição do réu por qualquer 

tese defensiva, ainda que não amparada em substratos fáticos nos autos, dentre 

elas, a clemência, porquanto possível que os jurados, a despeito de formar sua 

convicção pelo reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, estejam 

convencidos da desnecessidade ou injustiça de eventual pena a ser imposta, 

resolvendo, pois, absolver o acusado.

[...]

A quesitação genérica potencializou o sistema da íntima convicção e da 

plenitude de defesa no Tribunal do Júri diante da possibilidade de absolvição 

por qualquer fundamento, pouco importando a razão que motivou os jurados, 

até mesmo porque estes não se encontram adstritos a qualquer tese defensiva 

articulada.

Com isso, os jurados podem proferir decreto absolutório de acordo com o 

senso de justiça, por causas supralegais de exclusão da culpabilidade, por razões 

humanitárias e por clemência - perdão -, ainda que tenham, anteriormente, 

reconhecido a materialidade e autoria delitivas. Aliás, como bem ressaltado pelo 

Excelentíssimo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, no voto-vista proferido no 

julgamento do Habeas Corpus n. 350.895/RJ:

[...] o perdão se concede aos possíveis culpados, pois aos inocentes se 

faz justiça. [...]. Quem ostenta circunstâncias que conduzem à absolvição 

não precisa de perdão (clemência), mas sim aqueles que não as têm, 

mas despertam no coíegiado popular o sentimento de merecimento de 

indulgência, pelo sentido de equidade, da justifi cativa moral, fi losófi ca ou 

religiosa para adoção da conduta incriminada, apesar de antijurídica.

[...]

Se assim não fosse, não haveria sentido na obrigatoriedade do quesito 

genérico quando a única tese defensiva fosse a negativa de autoria e respondidos 
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afirmativamente à quesitação acerca da materialidade e autoria delitivas. 

Contudo, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ainda que a única tese 

defensiva seja a negativa de autoria, obrigatória a formulação do quesito previsto 

no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, situação a confi rmar que a 

quesitação genérica de absolvição pode ser realizada por qualquer argumento 

jurídico ou extrajurídico, amparado nos autos, sem respaldo em provas dos autos 

ou até mesmo em contrariedade a elas, como forma de concretização do sistema 

da íntima convicção dos jurados.

Como forma de confirmar a possibilidade de absolvição por qualquer 

argumento extrajurídico na quesitação genérica, imaginemos uma situação 

em que o réu é confesso quanto à prática do fato típico, ilícito e culpável a si 

imputado, e sua defesa técnica não tenha ventilado nenhuma tese contrária a 

tais elementos, limitando-se a sustentar a incidência de causas de diminuição 

de pena. Ainda assim será obrigatória a formulação do quesito genérico, e os 

jurados - ainda que não haja nenhuma outra prova contrária ao reconhecimento 

da materialidade, da autoria do delito, à confi ssão do réu - poderão responder ao 

quesito como melhor lhe aprouverem.

E, tendo os jurados proferido decisão absolutória, ainda que não encontre esta 

nenhum respaldo em elemento probatório dos autos, inviável recurso de apelação 

por contrariedade manifesta, pois tal providência jurídica implicaria violação 

frontal da soberania dos veredictos e, principalmente, à íntima convicção dos 

jurados, até mesmo porque, não conhecedor das razões do decreto absolutório, o 

Tribunal ad quem estaria, por via refl exa, tentado adentrar as razões meritórias de 

convicção do Conselho de Sentença, criando, como bem ponderado pelo Ministro 

Antônio Saldanha Palheiro, em seu voto-vista “um paradoxo insuperável de, por 

um lado, autorizar a absolvição direta e sem motivação, e, por outro, permitir o 

reexame da deliberação porque não suportada no conjunto probatório”.

Nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, 

caberá recurso de apelação das decisões do Tribunal do Júri, quando a decisão 

dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. São objeto de provas 

as afi rmações acerca de um fato que interesse à solução do processo. “O objeto 

de prova é a verdade ou falsidade de uma afi rmação sobre um fato que interessa 

à solução do processo. São as asserções feitas pelas partes que interessam à 

solução de controvérsia submetida à apreciação judicial” (LIMA, Renato Brasileiro 

de. op. cit. p. 582).

Assim, para que seja possível a interposição do recurso de apelação previsto 

no art. 593, inciso EI, alínea “d”, do Código de Processo Penal, necessária que a 

decisão proferida pelos jurados seja contrária às prova dos autos. Contudo, como 

já ressaltado acima, especifi camente quanto à quesitação genérica do art. 483, 

inciso III, do Código de Processo Penal, o decisum absolutório proferido pelo 

Conselho de Sentença não está atrelado aos elementos probatórios constantes 

dos autos.



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 30, (250): 671-736, Abril/Junho 2018 715

De fato, reitero que nem sempre o juízo de absolvição terá como amparo 

fatos, podendo ser respaldado, como já explanado anteriormente, em razões de 

convicção íntima, subjetiva, de equidade, justiça, clemência, e, não se referindo a 

fatos, não se refere, consequentemente, a provas, e, não se referindo a provas, não 

há que se falar em julgamento contrário às provas dos autos. Portanto, inviável a 

interposição do recurso de apelação previsto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do 

Código de Processo Penal, porque nele não encontra amparo legal.

Referido entendimento não viola o direito ao recurso ou ao princípio do duplo 

grau de jurisdição que, independentemente dos questionamentos acerca de sua 

previsão constitucional implícita, deve guardar compatibilidade com as garantias 

previstas no art. 5º, inciso XXXV in, alíneas “a” (plenitude de defesa), “b” (sigilo das 

votações) e “c” (soberania dos veredictos), da Constituição Federal.

De igual forma, a utilização da via recursal deve guardar observância à 

disciplina dos próprios arts. 483, inciso EI, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de 

Processo Penal, ainda que, para tanto, possa sofrer limitações quanto às hipóteses 

de interposição, já que sua interposição requer uma interpretação sistemática de 

toda a conjuntura processual e, principalmente, das garantias do Júri Popular.

Por relevante, consigno que persistem as hipóteses de interposição do 

recurso de apelação com fulcro no art. 593, inciso m, alínea “d”, do Código 

de Processo Penal. De fato, para a prolação de um decreto condenatório, nas 

respostas aos quesitos da materialidade e autoria delitivas, causas de diminuição 

e de aumento, bem como para o reconhecimento de qualifi ca dor as, a decisão 

dos jurados deverá encontrar guarida nas provas dos autos, já que estas se 

referem, obrigatoriamente, a fatos e estes sim são objeto de prova no processo 

criminal, razão pela qual, encontrando-se divergências entre elas, possível será a 

interposição de apelação nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de 

Processo Penal.

Situação diversa se verifica na hipótese de absolvição decorrente do 

quesito genérico, no qual o jurado está livre para absolver em razão de fatos 

ou de qualquer outro fundamento, até mesmo de ordem puramente subjetiva, 

extraprocessual, não estando vinculado a qualquer tese jurídica. Decidindo pelo 

sistema da íntima convicção, inviável o conhecimento acerca da ratio decidendi 

do decreto absolutório, se em razão dos fatos ou por mero sentimentalismo, 

razão que impede a interposição do recurso de apelação nos termos do art. 593, 

inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, neste pormenor, sob pena de 

malferição ao sistema da íntima convicção, da plenitude de defesa e da soberania 

dos veredictos.

Ademais, o comando normativo do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, 

no sentido de que somente será formulado o quesito genérico da absolvição 

quando respondidos afirmativamente aos quesitos descritos nos incisos I 

(materialidade) e II (autoria delitiva) , uma vez que, do contrário, já restará o 

réu absolvido, demonstra que não há contrariedade no reconhecimento pelos 
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jurados quanto à materialidade e autoria do crime e posterior absolvição no 

quesito genérico, porquanto, neste quesito, os jurados não negam nenhum fato 

comprovado e não afi rmam fatos cuja ocorrência não fi cou demonstrada, mas 

apenas limitam-se a responder sem vinculação a qualquer fato ou tese jurídica, se 

o réu deve ou não ser absolvido.

Em caso de absolvição, não pode a decisão ser tida como contrária às provas 

dos autos, por não ser possível se perquirir se os jurados absolveram-no pelas 

provas ou teses jurídicas expostas ou por causas supralegais, humanitárias, 

clemência, etc., o que somente seria possível se o Tribunal ad quem pudesse, com 

convicção, saber se a motivação da absolvição era decorrente de fatos ou não, o 

que, contudo, não se mostra juridicamente possível diante do sistema da íntima 

convicção pelas quais as razões subjacentes à decisão são desconhecidas e assim 

devem ser mantidas.

Não sendo possível se perquirir acerca da contrariedade manifesta às provas 

dos autos, a decisão absolutória dos jurados fundada no quesito genérico previsto 

no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, não está sujeita ao recurso de 

apelação descrito no art. 593, inciso III, alínea “d”, do mesmo Diploma Processual, 

ocorrendo, portanto, uma limitação, mas não exclusão, do direito de recurso neste 

pormenor, nos termos já acima expostos, compatibilizando-se as garantias do Júri 

Popular previstas na Constituição Federal com o direito de recurso - art. 5º, LV, da 

CF -, em observância aos princípios da unidade da Constituição e da convivência 

das liberdades públicas.

No caso dos autos, constata-se da ata de julgamento que a defesa pugnou pela 

absolvição do acusado pela negativa de autoria ou pela aplicação do princípio 

do em dúbio pro reo (e-STJ fl. 25). Os jurados responderam afirmativamente 

aos quesitos da autoria e da materialidade e votaram, igualmente, de forma 

positiva ao quesito da absolvição, demonstrando, assim, que a despeito do 

reconhecimento da materialidade e de autoria delitivas, formaram sua convicção 

pela absolvição do paciente, por razões de clemência – perdão (e-STJ fl . 39).

Nada obstante, considerou o Tribunal de origem que “a materialidade do 

delito está comprovada, através do Auto de Exame Cadavérico, que se encontra 

às fl s. 17. A autoria é indicada pela oitiva de testemunhas, apesar do denunciado 

ter exercido o direito de permanecer em silêncio, fls. 480. (...) Assim, há, no 

vertente, causa que remeta a novo Júri, em tendo sido o julgamento absolutório, 

manifestamente contrário à prova dos autos” (e-STJ fl s. 45/48).

Contudo, a absolvição, na hipótese, não se refere a qualquer elemento 

probatório acostado aos autos, mas, ao contrário, encontra amparo em razões 

de foro íntimo, de indulgência e, como acima ressaltado, tais motivações não 

se referem a fatos e, consequentemente, não se reportam às provas dos autos. 

Por conseguinte, não enseja interposição do recurso de apelação com fulcro no 

art. 593, inciso Dl, alínea “d”, do Código de Processo Penal, por não se verifi car 

contrariedade manifesta aos elementos probatórios dos autos, porque a eles não 

se refere.
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Portanto, não se conseguindo perquirir se o decreto absolutório proferido 

pelos jurados se refere às provas dos autos ou a razões de foro íntimo, inviável a 

interposição do recurso de apelação por contrariedade manifesta aos elementos 

probatórios presentes no processo criminal, sob pena de violação da soberania 

dos veredictos, da plenitude de defesa e do sistema da íntima convicção do 

julgamento proferido pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, não conheço do mandamos. Porém, concedo ordem de ofício, 

para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a sentença absolutória proferida 

pelo Tribunal do Júri de Seropédica nos autos da Ação Penal n. 2007.077.002626-

9.

[...]

Assim, pedindo vênia aos que pensam de forma diferente e adotando, 

na íntegra, as razões acima transcritas, não conheço da ordem, mas concedo 

ordem, de ofício, para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a sentença 

absolutória.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Senhor Presidente, peço a 

mais respeitosa vênia ao eminente Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, para 

divergir. Tal como votei no processo anterior, Habeas Corpus n. 323.409/RJ, 

do qual fui Relator, penso que a hipótese é de concessão da ordem de ofício, 

considerando a alteração legislativa quanto ao quesito genérico na via do júri 

popular.

Eis os fundamentos do meu voto:

Penal. Habeas corpus. 1. Impetração substitutiva do recurso próprio. 

Não cabimento. 2. Tribunal do Júri. Lei n. 11.689/2008. Art. 483, III, do CPP. “o 

jurado absolve o acusado?”. Quesito obrigatório. 3. Absolvição por clemência. 

Possibilidade. Sistema da íntima convicção. Soberania dos veredictos e plenitude 

de defesa. 4. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Art. 593, III, d, 

do CPP. Recurso de apelação. Não cabimento. 5. Ausência de violação do duplo 

grau. Princípio da unidade da Constituição. Compatibilização entre os princípios 

recursais e do Júri. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da 

utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir 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.
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2. Após a inovação legislativa trazida pela Lei n. 11.689/2008, todas as teses 

defensivas que não estejam relacionadas à materialidade e autoria delitivas 

passaram a ser objeto de um único quesito genérico obrigatório, previsto no art. 

483, inciso III, do CPP. Sua formulação é obrigatória independentemente das teses 

defensivas expostas durante todo o procedimento bifásico do Júri, sob pena de 

nulidade absoluta. Precedentes do STJ.

3. Diante desta unifi cação, possível a absolvição do réu por qualquer tese 

defensiva, ainda que não amparada em substratos fáticos nos autos, dentre 

elas, a clemência, porquanto possível que os jurados, a despeito de formar sua 

convicção pelo reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, estejam 

convencidos da desnecessidade ou injustiça de eventual pena a ser imposta, 

resolvendo, pois, absolver o acusado. A quesitação genérica potencializou o 

sistema da íntima convicção e da plenitude de defesa no Tribunal do Júri diante da 

possibilidade de absolvição por qualquer fundamento, pouco importando a razão 

que motivou os jurados, até mesmo porque estes não se encontram adstritos a 

qualquer tese defensiva articulada. Com isso, os jurados podem proferir decreto 

absolutório de acordo com o senso de justiça, por causas supralegais de exclusão 

da culpabilidade, por razões humanitárias e por clemência – perdão –, ainda que 

tenham, anteriormente, reconhecido a materialidade e autoria delitivas.

4. O édito absolutório proferido pelo Conselho de Sentença com fundamento 

na resposta ao quesito do art. 483, inciso III, do CPP, não está atrelado aos 

elementos probatórios constantes dos autos, mas sim a razões de convicção 

íntima, subjetiva, de equidade, justiça, clemência, e, não se referindo a fatos, 

não se refere, consequentemente, a provas, e, não se referindo a provas, não há 

que se falar em julgamento contrário às provas dos autos. Portanto, inviável a 

interposição do recurso de apelação previsto no art. 593, III, “d”, do CPP.

5. Não sendo possível se perquirir acerca da contrariedade manifesta às provas 

dos autos, a decisão absolutória dos jurados fundada no quesito genérico previsto 

no art. 483, inciso III, do CPP, não está sujeita ao recurso de apelação descrito no 

art. 593, III, “d”, do CPP, ocorrendo, portanto, uma limitação, mas não exclusão, 

do direito de recurso neste pormenor, compatibilizando-se as garantias do Júri 

Popular previstas na Constituição Federal com o direito de recurso – art. 5º, LV, da 

CF –, em observância aos princípios da unidade da Constituição e da convivência 

das liberdades públicas.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para cassar o 

acórdão impugnado e restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Tribunal 

do Júri.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante 

da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir 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.
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Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do 

mandamus, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Assim, em 

princípio, incabível o presente habeas corpus substitutivo do recurso próprio. 

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

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

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

Visa a impetrante, em síntese, anular o acórdão do Tribunal de Justiça, para 

restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, que absolveu 

o paciente com fundamento no art. 483, inciso III, do Código de Processo 

Penal.

De plano, esclareço que o tema do presente mandamus se refere à 

compatibilidade entre a absolvição do réu pelo Conselho de Sentença, com 

fundamento no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, e a interposição 

de recurso de apelação com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do 

Código de Processo Penal. Ou seja, perquire-se se a denominada absolvição 

por clemência pode ser desconstituída pelo Tribunal de Justiça em virtude de a 

absolvição ser manifestamente contrária à prova dos autos.

No ponto, destaco que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

iniciou o debate do tema, no julgamento do Habeas Corpus n. 350.895/RJ. 

Contudo, a matéria foi desafetada e o julgamento retornou à Sexta Turma. 

Naquele órgão fracionário, prevaleceu o voto do Ministro Sebastião Reis Júnior, 

concedendo a ordem em benefício do paciente. Referido decisum teve a seguinte 

ementa:

Habeas corpus. Penal. Tribunal do Júri. Homicídio. Autoria e materialidade. 

Reconhecimento. Quesito absolutório genérico. Acolhimento. Possibilidade. 

Absolvição. Clemência. Cabimento. Contrariedade à prova dos autos. 

Demonstração concreta. Necessidade. Anulação. Presunção de julgamento 

contrário à prova dos autos. Ilegalidade confi gurada.

1. O entendimento de que o Júri não poderia absolver o acusado, quando 

reconhecesse a materialidade e autoria, é diretamente contrário às determinações 

do art. 483 do Código de Processo Penal, pois, conforme seus §§ 1º e 2º, a votação 

do quesito absolutório genérico somente ocorre quando há resposta afi rmativa 

em relação aos quesitos referentes à materialidade e à autoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência fi rme no sentido de que o 

quesito absolutório é genérico, ou seja, deve ser formulado independentemente 

das teses apresentadas em Plenário, em observância ao princípio da plenitude da 

defesa e soberania dos veredictos.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

720

3. É possível ao Tribunal de Apelação, por uma única vez, anular o julgamento 

proferido pelo Tribunal do Júri que absolve o acusado, apesar de reconhecer a 

autoria e a materialidade, sob o argumento de ser contrário à prova dos autos, 

desde que o faça a partir de fundamentação idônea, lastreada em elementos 

probatórios concretos colhidos ao longo da instrução processual e não em mera 

presunção.

4. A viabilidade da absolvição por clemência ou qualquer outro motivo de foro 

íntimo dos jurados é decorrência lógica da própria previsão legal de formulação 

de quesito absolutório genérico, ou seja, não está vinculado a qualquer tese 

defensiva específi ca, sendo votado obrigatoriamente mesmo quando o Júri já 

reconheceu a materialidade e a autoria.

5. A possibilidade de absolvição por clemência traz um diferencial a mais 

quando se trata de anular o veredicto por suposta contrariedade à provas dos 

autos, quando aquela for postulada pela defesa. Nessa hipótese, deverá o Tribunal 

de Apelação, além de evidenciar concretamente que o veredicto absolutório não 

encontra nenhum respaldo nas provas dos autos, também demonstrar que a 

aplicação da clemência está desprovida de qualquer elemento fático que autorize 

a sua concessão.

6. O Tribunal de origem, no caso, ao anular o julgamento do Tribunal do Júri, 

não evidenciou concretamente que a absolvição estaria divorciada das provas 

colhidas na instrução processual e, tampouco, demonstrou que o pedido de 

clemência e seu acolhimento estariam desamparados de lastro fático mínimo. 

Na verdade, concluiu que o julgamento seria contrário à prova dos autos a 

partir de mera presunção decorrente da absolvição após o reconhecimento da 

materialidade e da autoria, o que constitui ilegalidade.

7. Ordem concedida para cassar o acórdão da apelação e restabelecer a 

absolvição proferida pelo Tribunal do Júri (HC 350.895/RJ, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta 

Turma, julgado em 14.03.2017, DJe 17.05.2017).

Como é cediço, com o advento da Lei n. 11.689/2008, ocorreu signifi cativa 

alteração na sistemática de quesitação no Tribunal do Júri, com a fi nalidade 

de facilitar o julgamento e reduzir as chances de ocorrerem nulidades. Essa 

simplifi cação erradicou o excesso de formalismo e racionalizou a forma de 

elaborar os quesitos. A principal alteração diz respeito ao quesito trazido no art. 

483, inciso III, do Código de Processo Penal, que deverá ser formulado após a 

resposta relativa à materialidade e à autoria delitiva e, mesmo sendo afi rmativa, 

imprescindível questionar se “o jurado absolve o acusado”.

Nesse encadeamento de ideias, considerando-se a obrigatoriedade do 

quesito mesmo após o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, 
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passou a se questionar a possibilidade de desconstituição da absolvição 

pelo Tribunal de origem, sob o fundamento de que se trataria de decisão 

manifestamente contrária à prova dos autos. Cuidando-se de absolvição por 

clemência, é possível desconstituir a decisão por contrariedade à prova dos autos 

ou não seria cabível recurso sob referido fundamento?

Por oportuno, registro que a absolvição por clemência somente se verifi ca 

quando reconhecidas a materialidade e a autoria. Dessa forma, nessas hipóteses, 

sempre haverá contradição, o que já remete de pronto ao provimento do recurso 

para submissão a novo Tribunal do Júri. Contudo, entendo não ser este o 

entendimento que melhor se compatibiliza com as garantias do Tribunal do Júri 

e com as novas disposições trazidas pela edição da Lei n. 11.689/2008.

Independentemente das críticas doutrinárias à Instituição do Júri, certo 

é que está inserido pela Constituição Federal entre os direitos e garantias 

individuais – art. 5º, inciso XXXVIII, da CF –, protetor do direito à liberdade, e, 

como tal, constitui uma cláusula pétrea expressa – art. 60, § 4º, inciso IV, da CF 

–, sendo uma decorrência do princípio democrático.

O art. 5º, inciso VIII, da Constituição Federal, assegura ao Júri Popular 

a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a 

competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A plenitude 

de defesa técnica e de autodefesa conferem a possibilidade tanto ao advogado 

quanto ao réu de convencerem os jurados por argumentos extrajurídicos e não 

meramente técnicos, podendo, inclusive, ser colacionados fundamentos de 

ordem moral, religiosa etc.

Ainda sobre as garantias do Tribunal do Júri, o sigilo das votações é meio 

de se assegurar a imparcialidade dos julgadores leigos a fi m de que não se 

tenha conhecimento em qual sentido votou um ou outro jurado, adotando o 

ordenamento jurídico pátrio, excepcionalmente, nessa Instituição, o sistema da 

íntima convicção, o qual possibilita ao órgão julgador decidir com fundamento 

nas provas dos autos, sem correspondência à prova dos autos ou até mesmo em 

contrariedade a elas.

Comentando referidas garantias, afi rma a doutrina:

a) plenitude de defesa técnica: o advogado de defesa não precisa se restringir 

a uma atuação exclusivamente técnica, ou seja, é perfeitamente possível que o 

defensor também utilize argumentação extrajurídica, valendo-se de razões de 

ordem social, emocional, de política criminal etc. (...)
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b) plenitude de autodefesa: ao acusado é assegurado o direito de apresentar 

sua tese pessoal por ocasião do interrogatório, a qual também não precisa ser 

exclusivamente técnica, oportunidade em que poderá relatar aos jurados a versão 

que entender ser a mais conveniente a seus interesses.

4.1 Sistema da íntima convicção do magistrado.

De acordo com o sistema da íntima convicção, (...), o juiz é livre para valorar as 

provas, inclusive aquelas que não se encontram nos autos, não sendo obrigado a 

fundamentar seu convencimento. (...)

A decisão é o resultado da convicção do magistrado, sem que seja necessária 

a demonstração de razões empíricas que justifi quem seu convencimento, o que 

permite, em tese, que o juiz julgue com base na prova dos autos, sem a prova dos 

autos, e até mesmo contra a prova dos autos. (...)

A despeito da regra constante da Constituição Federal, não se pode negar 

que referido sistema tenha sido adotado em relação às decisões dos jurados no 

Tribunal do Júri, as quais não precisam ser motivadas. (...)

Como se vê, no âmbito do Júri, até mesmo pela desnecessidade de 

fundamentação da decisão dos jurados, o Conselho de Sentença não está 

necessariamente vinculado às provas constantes dos autos, podendo formar sua 

convicção a partir de critérios subjetivos, sendo possível que venha a decidir em 

desacordo com os elementos probatórios coligidos. (LIMA, Renato Brasileiro de. 

Manual de Processo Penal. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 603 e 1.314).

Por fi m, pela garantia da soberania dos veredictos, o Tribunal formado por 

juízes togados não está autorizado a modifi car, no mérito, a decisão proferida 

pelo Conselho de Sentença, o que, contudo, não é sinônimo de irrecorribilidade 

de suas decisões. Ao contrário, as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença 

são passíveis de recursos, podendo o Tribunal ad quem cassá-los e determinar a 

realização de novo julgamento. E, aqui reside o ponto fulcral de análise do 

presente mandamus.

O art. 484 do CPP, em sua redação original, assim dispunha:

Os quesitos serão formulados com observância das seguintes regras:

I - o primeiro versará sobre o fato principal, de conformidade com o libelo;

II - se entender que alguma circunstância, exposta no libelo, não tem conexão 

essencial com o fato ou é dele separável, de maneira que esta possa existir 

ou subsistir sem ela, o juiz desdobrará o quesito em tantos quantos forem 

necessários;

III - se o réu apresentar, na sua defesa, ou alegar, nos debates, qualquer fato ou 

circunstância que por lei isente de pena ou exclua o crime, ou o desclassifi que, o 
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juiz formulará os quesitos correspondentes, imediatamente depois dos relativos 

ao fato principal, inclusive os relativos ao excesso doloso ou culposo quando 

reconhecida qualquer excludente de ilicitude;

IV - se for alegada a existência de causa que determine aumento de pena em 

quantidade fi xa ou dentro de determinados limites, ou de causa que determine 

ou faculte diminuição de pena, nas mesmas condições, o Juiz formulará os 

quesitos correspondentes a cada uma das causas alegadas;

V - se forem um ou mais réus, o juiz formulará tantas séries de quesitos quantos 

forem eles. Também serão formuladas séries distintas, quando diversos os pontos 

de acusação.

VI - quando o juiz tiver que fazer diferentes quesitos, sempre os formulará em 

proposições simples e bem distintas, de maneira que cada um deles possa ser 

respondido com sufi ciente clareza.

Antes da reforma realizada no Código de Processo Penal pela Lei n. 

11.689/2008, todas as teses defensivas apresentadas deveriam ser objeto de 

quesitos específi cos, razão pela qual era possível ter conhecimento da ratio 

decidendi de eventual absolvição pelo Conselho de Sentença.

Contudo, com a alteração legis lativa, houve modifi cação na formulação dos 

quesitos perante o Júri Popular, pois, após a formulação de quesitação quanto à 

materialidade (art. 483, I, do CPP) e da autoria delitiva (art. 483, II, do CPP), 

deve ser elaborado quesito obrigatório genérico acerca da absolvição do acusado 

(art. 483, III, do CPP), e, caso respondido negativamente por mais de 3 (três) 

jurados a esse quesito, prossegue-se a votação quanto a eventuais causas de 

diminuição (art. 483, IV, do CPP), qualifi cadoras e causas de aumento (art.483, 

V, do CPP).

O quesito genérico pr evisto no art. 483, inciso III, do Código de Processo 

Penal, abarca toda e qualquer tese defensiva que não esteja relacionada 

à materialidade e autoria delitivas. Aliás, sua formulação é obrigatória 

independentemente das teses defensivas expostas durante todo o procedimento 

bifásico do Júri, sob pena de nulidade absoluta.

Esse entendimento já encontra amplo respaldo na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça:

(...). Homicídio qualifi cado e corrupção de menores. Tribunal do Júri. Ausência 

de formulação de quesito referente à absolvição do acusado. Obrigatoriedade. 

Inteligência do artigo 483 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal 

evidenciado. Concessão da ordem de ofício. 1. Com o advento da Lei n. 11.689/2008, 
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modifi cou-se a forma de elaboração dos quesitos de defesa, concentrando-se em 

um único questionamento - o que indaga se os jurados absolvem o réu - todas as 

teses sustentadas pelo acusado e por seu patrono em Plenário. 2. Nos termos do § 

2º do artigo 483 do Código de Processo Penal, sendo respondidos afi rmativamente 

os quesitos referentes à materialidade e à autoria ou participação, passa-se ao 

questionamento relativo à absolvição do réu. 3. O quesito referente à absolvição 

é obrigatório, devendo ser elaborado mesmo quando a defesa se limite a negar a 

autoria ou a participação do acusado nos fatos narrados na denúncia. Doutrina. 

Precedentes. 4. No caso dos autos, o quesito referente à absolvição do paciente foi 

julgado prejudicado, tendo a Corte Estadual consignado a sua dispensabilidade, 

na espécie, ante a resposta afi rmativa dos jurados aos dois primeiros itens do 

questionário, entendimento que, como visto, contraria o artigo 483 do Código 

de Processo Penal. 5. Demonstrada a ausência de elaboração de quesito 

obrigatório, imperioso o reconhecimento da nulidade do julgamento, consoante 

o disposto no verbete 156 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 6. Inviável a 

determinação de expedição de alvará de soltura em favor do paciente, pois sua 

prisão não decorreu do julgamento que ora se anula, encontrando-se segregado 

desde antes da decisão de pronúncia 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem 

concedida de ofício, para anular o julgamento do paciente realizado pelo Tribunal do 

Júri, determinando-se que outro se realize com a formulação do quesito obrigatório 

previsto no artigo 483, inciso III e § 2º, do Código de Processo Penal, estendendo-se 

os efeitos desta decisão ao corréu Arenilson Pereira dos Santos. (HC 352.330/PB, Rel. 

Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 1º.08.2016).

Habeas corpus. Writ substitutivo de recurso próprio. Desvirtuamento. 

Homicídio qualifi cado. Quesito genérico de absolvição. Acolhimento. Soberania dos 

veredictos. Segunda votação. Nulidade configurada. Manifesto constrangimento 

ilegal evidenciado. 1. Com o advento da Lei n. 11.689/2008, foi determinada a 

obrigatoriedade de formulação do quesito genérico acerca da absolvição do 

agente, independentemente da tese defensiva sustentada em plenário. Trata-se 

de quesito obrigatório que deve ser elaborado e submetido a votação, ainda 

que a única tese defensiva seja a de negativa de autoria, não se revelando esta 

contraditória com o reconhecimento da autoria e da materialidade do crime. 

Precedentes. 2. No caso, não poderia o magistrado ter determinado a realização 

de uma segunda votação, sob o único fundamento de que, tendo os jurados 

respondido afi rmativamente ao primeiro e ao segundo quesitos, a respeito da 

autoria e da materialidade do delito, a decisão estaria contraditória, haja vista o 

princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Tão logo determinada 

a realização de uma segunda votação, a defesa protestou, determinando que a 

insurgência fosse consignada na respectiva ata, o que evidencia que a nulidade, 

a par de ser absoluta, foi arguida tempestivamente. 4. Ordem não conhecida. 

Habeas corpus concedido, de ofício, para cassar o acórdão impugnado e a segunda 

votação realizada pelo juiz de primeiro grau, determinando que o Juízo do 1º 

Tribunal do Júri da Capital/SP conclua a sentença com base na primeira votação 
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(Processo n. 052.03.002823-1). (HC 154.700/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 

Sexta Turma, julgado em 18.11.2014, DJe 05.12.2014).

Reitero que, após a inovação legislativa, todas as teses defensivas passaram 

a ser objeto de um único quesito obrigatório, buscando-se com tal providência 

impedir que os jurados sejam indagados sobre aspectos técnicos, até porque 

em sua maioria, os componentes do Conselho de Sentença são destituídos de 

conhecimentos técnicos sobre os debates realizados entre as partes, sendo que 

o próprio art. 482 do Código de Processo Penal estabelece que os jurados não 

serão indagados acerca de questões jurídicas.

Assim, diante desta unifi cação, possível a absolvição do réu por qualquer 

tese defensiva, ainda que não amparada em substratos fáticos nos autos, dentre 

elas, a clemência, porquanto possível que os jurados, a despeito de formar sua 

convicção pelo reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, estejam 

convencidos da desnecessidade ou injustiça de eventual pena a ser imposta, 

resolvendo, pois, absolver o acusado.

Como bem esclarecido pelo eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

no julgamento, pela Quinta Turma desta Corte, do Recurso Especial 1.245.480/

DF:

Na antiga sistemática, as possibilidades de absolvição eram limitadas pelas 

teses apresentadas pela defesa, o que mitigava, de certa forma, a possibilidade 

de o Conselho de Sentença absolver com base na íntima convicção. A partir da 

reforma, a meu sentir, não há nenhum limite. (...) . A meu ver, o equívoco dessa 

interpretação - de não obrigatoriedade do quesito - consiste na desconsideração 

de outro princípio constitucional de igual envergadura à soberania dos veredictos, 

qual seja, a plenitude de defesa. De efeito, a absolvição pelos jurados, fundada em 

tese não sustentada pela defesa, é corolário não só da soberania dos veredictos como 

também da plenitude de defesa. (...). Consagra-se, assim, a plenitude de defesa, 

ainda que a defesa técnica não suscite tese alternativa.

A doutrina, igualmente, encampa a possibilidade de absolvição do réu 

pelo Conselho de Sentença, ainda que por clemência, sendo esta a forma de 

concretizar as garantias de plenitude de defesa e da íntima convicção:

(...) a principal inovação, introduzida na Lei n. 11.689/2008, no contexto do 

questionário, diz respeito à concentração em uma única indagação, em relação às 

teses de defesa. Não mais é necessário que o juiz presidente colha das alegações 

expostas em plenário pelo defensor as várias teses levantadas, transformando-as 

em quesitos a serem submetidos aos jurados. O defensor continuará a expor suas 
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variadas teses, muitas delas alternativas, outras subsidiárias, mas todas voltadas 

à absolvição do réu. Porém, essa exposição destina-se ao Conselho de Sentença, 

unicamente. O juiz presidente cuidará de indagar dos jurados apenas o seguinte: 

“o jurado absolve o acusado?” A resposta afi rmativa leva à absolvição; a negativa, 

por óbvio, conduz à condenação por homicídio (ou pelo crime já reconhecido 

nos quesitos anteriores). Entretanto, a razão pela qual os jurados absolveram 

o réu, se for positiva a resposta, torna-se imponderável. É possível que tenham 

acolhido a tese principal da defesa (por exemplo, a legítima defesa), mas também 

se torna viável que tenham preferido a subsidiária (por exemplo, a legítima defesa 

putativa). Pode ocorrer, ainda, que o Conselho de Sentença tenha resolvido absolver 

o réu por pura clemência, sem apegos a qualquer das teses defensivas. Em suma, 

da maneira como o quesito será encaminhado aos jurados, serão eles, realmente, 

soberanos para dar o veredicto, sem que os juízes e tribunais togados devam imiscuir-

se no mérito da solução de absolvição (...). (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de 

Processo Penal. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 959/960).

Absolvição. O quesito obrigatório ex lege: o jurado absolve o acusado? Essa 

é uma das grandes novidades insertas no novo procedimento, por congregar 

em um único quesito todas as teses de improcedência alvitradas pelo réu em seu 

interrogatório e pela defesa em plenário. Atente-se: as teses defensivas não mais 

são desdobradas em quesitos. Bastará um único questionamento para todas as 

postulações defensivas. Suponha-se que a defesa e o réu alvitraram quatro teses 

defensivas: negativa de autoria, legítima defesa, inexigibilidade de conduta 

diversa e estado de necessidade. Podia ser erro de tipo, erro de proibição etc. 

Se, dos sete jurados, quatro acataram, cada qual, uma tese distinta, o réu estará 

absolvido. Mesmo que, dos sete, um ou mais decidiram absolver por clemência, é 

indiferente. (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antonio Marques da. Código de 

Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 705).

A quesitação genérica potencializou o sistema da íntima convicção e da 

plenitude de defesa no Tribunal do Júri diante da possibilidade de absolvição 

por qualquer fundamento, pouco importando a razão que motivou os jurados, 

até mesmo porque estes não se encontram adstritos a qualquer tese defensiva 

articulada.

Com isso, os jurados podem proferir decreto absolutório de acordo com o 

senso de justiça, por causas supralegais de exclusão da culpabilidade, por razões 

humanitárias e por clemência – perdão –, ainda que tenham, anteriormente, 

reconhecido a materialidade e autoria delitivas. Aliás, como bem ressaltado pelo 

Excelentíssimo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, no voto-vista proferido no 

julgamento do Habeas Corpus n. 350.895/RJ:

(...) o perdão se concede aos possíveis culpados, pois aos inocentes se faz 

justiça. (...). Quem ostenta circunstâncias que conduzem à absolvição não precisa 
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de perdão (clemência), mas sim aqueles que não as têm, mas despertam no 

colegiado popular o sentimento de merecimento de indulgência, pelo sentido 

de equidade, da justifi cativa moral, fi losófi ca ou religiosa para adoção da conduta 

incriminada, apesar de antijurídica.

No mesmo diapasão, esclarecedora é a sempre brilhante argumentação do 

eminente Ministro Celso de Mello, nos autos do RHC 117.076/DF:

…............................................................................................ As recentes reformas 

realizadas no Código de Processo Penal, ainda, vieram para reforçar ainda mais a 

soberania dos ‘veredicta’. É por isso que, por ocasião do Recurso Extraordinário 

aviado, a defesa fez questão de aludir à atual redação do art. 483, ‘caput’, III e seu § 

2º. Mencionado preceito, ao defi nir a obrigatoriedade e até mesmo a redação (O 

jurado absolve o acusado?) do principal quesito a ser respondido, eximiu os 

jurados da compreensão das intrincadas teses jurídicas. Doravante se pergunta 

aos jurados apenas se absolvem ou não, desimportando as razões pelas quais o 

fazem. Dessa forma, além de juridicamente impossível, fi ca também improvável, 

no campo fenomenológico, que o Tribunal tenha condições de sindicar se a 

deliberação do Júri está em conformidade ou não com o material probatório 

constante dos autos. Parece cuidar-se de uma impossibilidade meditada pelo 

legislador, apontando, quiçá, para reconhecer razão aos que enxergavam ser 

impossível censurar a decisão do Júri. Pois a soberania, mesmo que não absolutizada, 

não deve contas à interpretação mais ou menos elaborada, consentânea ou não com 

o que a dogmática jurídica, por exemplo, tem compreendido. Nesse sentido, 

reconhecer, como fez o Tribunal ‘a quo’, que a tese da inexigibilidade de conduta 

diversa não encontra eco nos autos, é algo que beira a irrelevância. Pois se 

eventual contraste entre o material de convicção encartado e a deliberação do 

Júri pode até ser observado e, nesse sentido, censurado, tal não se afi gura possível 

em relação às teses jurídicas debatidas. Em suma, com toda sinceridade, a 

derrogação do art. 593, III, ‘d’, pelo art. 483, ‘caput’, III e seu § 2º não está descartada.” 

(grifei) Em petição protocolada, nesta Corte, sob n. 32782/2013, a parte ora 

recorrente informa que a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de 

Maringá/PR designou “novo julgamento pelo Tribunal do Júri de Maringá para o 

próximo dia 19 de setembro” (grifei), razão pela qual requer seja concedida 

“medida cautelar direcionada a sustar a tramitação processual do feito originário, 

em especial, a fi m de impedir a realização de novo julgamento pelo Conselho de 

Sentença, pelo menos até o julgamento defi nitivo desta insurgência recursal” 

(grifei). Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido de medida cautelar 

formulado pelo ora recorrente. E, ao fazê-lo, entendo plausível, em sede de estrita 

delibação, a pretensão cautelar em exame, no ponto em que se sustenta, com base no 

art. 483, III e § 2º, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 

11.689/2008, que não mais se revelaria viável a utilização, pelo órgão da acusação – 

como meio de impugnação às decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri 
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com apoio em referidos preceitos normativos –, do recurso de apelação a que alude o 

art. 593, III, “d”, do CPP. Com efeito, não se pode ignorar a existência de expressiva 

orientação jurisprudencial no sentido de que, com o advento da Lei n. 11.689/2008, os 

jurados teriam passado a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de 

juízos absolutórios, não se achando adstritos, em sua razão de decidir, seja às teses 

suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole 

estritamente jurídica (Apelação n. 0008366-51.2007.8.26.0400, Rel. Des. Newton 

Neves, TJSP – Apelação-Crime n. 70034122390, Rel. Des. Marco Antônio Ribeiro de 

Oliveira, TJRS – Apelação Criminal n. 2004.01.1.085323- -9, Rel. p/ o acórdão Des. 

João Timóteo de Oliveira, TJDFT – Embargos Infringentes e de Nulidade n. 

70049995897, Rel. p/ o acórdão Des. Marcel Esquivel Hoppe, TJRS – HC 200.440/SP, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, STJ): “Apelação criminal. Homicídio simples. Júri. 

Alegação de decisão dos jurados contrária à prova dos autos. Inocorrência. 

Quesitação alterada após a Lei n. 11.689/2008. Absolvição sem estar adstrita às teses 

defensivas do Plenário. Possibilidade. Recurso não provido. I - A partir da nova 

redação do art. 483 do CPP, após a Lei n. 11.689/2008, é admitida a absolvição do 

réu por motivos desconhecidos e até mesmo por clemência. II - Se a nova 

formulação dos quesitos alargou as possibilidades de absolvição, fi ca, de fato, ao 

alvedrio dos jurados decidir pela não condenação do réu por motivos até alheios 

à sustentação defensiva. III - Na antiga sistemática, as possibilidades de absolvição 

eram limitadas pelas teses apresentadas pela defesa, o que mitigava, de certa 

forma, a possibilidade de o jurado absolver com base na íntima convicção. A partir 

da reforma, não há nenhum limite. IV - Recurso não provido.” (Apelação Criminal n. 

1.0024.00.092182-5/002, Rel. Des. Eduardo Brum, TJMG – grifei) Considerado esse 

entendimento – que merecerá, em momento oportuno, detida refl exão por parte 

desta Corte –, revelar-se-ia, aparentemente, inadmissível, por incongruente com a 

recente reforma introduzida no procedimento penal do júri, o controle judicial das 

decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com fundamento no art. 483, III 

e § 2º, do CPP, quer pelo fato, pragmaticamente relevante, de que os fundamentos 

efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença restariam desconhecidos, quer 

pelo fato, não menos importante, de que a fundamentação adotada pelos jurados 

poderia, ao menos virtualmente, extrapolar os próprios limites da razão jurídica. Essa 

visão em torno do tema em exame – vale registrar – tem sido perfi lhada por alguns 

autores na doutrina processual penal (GUILHERME MADI REZENDE, “Júri: decisão 

absolutória e recurso da acusação por manifesta contrariedade à prova dos autos – 

descabimento”, “in” Boletim IBCCRIM, Ano 17, n. 207, 2010), valendo destacar, em 

face da pertinência de que se reveste, o magistério de ADEL EL TASSE e de LUIZ 

FLÁVIO GOMES (“Processo Penal IV: júri”, p. 161/165, item n. 1.d., 2012, Saraiva): “A 

Lei n. 11.689/2008, ao regulamentar o modelo de quesitação que atualmente deve ser 

adotado, produziu refl exo direto na matéria da apelação das decisões do Tribunal do 

Júri, não sendo mais aceita a continuidade no emprego da vetusta interpretação da 

matéria, que passa a representar evidente ausência de lógica do sistema. Parece 

indiscutível, sendo qualquer resistência em verificar esta situação totalmente 

desprovida de sentido técnico mínimo, que, com a alteração não só dos 
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procedimentos, mas verdadeiramente da estrutura do Tribunal do Júri brasileiro, 

produzida em 2008, pela entrada em vigor da Lei n. 11.689, a apelação com base na 

manifesta contrariedade às provas dos autos passou a ser recurso exclusivo da 

defesa. O atual modelo de quesitação existente, pelo qual o Conselho de Sentença 

decide sobre a absolvição com total distanciamento de questionamentos técnico-

jurídicos, mas atuando em acordo com o livre convencimento íntimo de forma plena, 

respondendo a quesito geral sobre se o acusado deve ser absolvido ou condenado, 

faz com que a decisão absolutória não seja passível de qualquer tipo de controle 

recursal pela acusação, pois insuscetível de análise quanto aos seus fundamentos, 

que podem, inclusive, decorrer do perdão social pelo fato praticado. Em outras 

palavras, não há qualquer suporte lógico para que possa a acusação recorrer para 

atacar o veredicto absolutório, argumentando que este ocorreu em contrariedade à 

prova dos autos, pois a absolvição deve atender a um único critério, qual seja, a livre 

convicção plena do juiz de fato, formada com imparcialidade após a apresentação 

das provas e dos debates pelas partes. O dado essencial é que a estrutura democrática 

do Tribunal do Júri garante que os jurados possam atuar para absolver além dos 

limites impostos pela lei ao juiz togado, não havendo dúvidas de que este aspecto 

democrático encontra-se, no caso brasileiro, expressamente refl etido no modelo de 

quesitação adotado. …................................................................................................... A Lei n. 

11.689/2008, ao reformar o modelo de Tribunal do Júri existente no Brasil, reconstruiu 

o pacto democrático, ao dotar o jurado da garantia de imparcialidade e da 

possibilidade de formar a sua íntima convicção sem fi car submetido a mecanismos de 

controle autoritário. A quesitação hoje existente, em que uma única pergunta sobre 

se o réu deve ser absolvido resolve a causa, garante ao jurado a possibilidade de 

absolver com base no mais amplo juízo de íntima convicção e, por via de 

consequência, tacitamente revogou em parte o art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo 

Penal, pois passou a ser absolutamente carente de lógica sistêmica debater em grau 

de apelação quais os critérios de absolvição do cidadão jurado, vedando-se, assim, o 

recurso de apelação pela acusação com base no fundamento de que o julgamento foi 

manifestamente contrário às provas dos autos.

…................................................................................................... Dessa forma, a atual 

redação do Código de Processo Penal, na disciplina do Tribunal do Júri, fixando 

a viabilidade absolutória com base na livre convicção íntima de forma plena, 

impede a utilização do recurso de apelação com base no art. 593, III, ‘d’, contra a 

decisão absolutória, sendo este recurso, em consequência, exclusivo da defesa para 

atacar decisão condenatória.” (grifei) Registre-se, fi nalmente, que essa matéria tem 

constituído objeto de apreciação por parte de Tribunais judiciários, como resulta 

claro, p. ex., de decisão emanada da colenda Primeira Câmara Criminal do E. Tribunal 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e consubstanciada em acórdão assim 

ementado: “(...) Quanto a um dos acusados, restou absolvido em razão da resposta 

negativa oferecida pelos jurados ao terceiro quesito, assim escrito: ‘O jurado absolve 

o réu (...)?’. Ou seja, como referido no acórdão, mesmo entendendo que tal imputado 

desferiu tiros contra a vítima (resposta positiva ao segundo quesito), os juízes de 
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fato optaram pela sua absolvição. Logo, se os juízes de fato, mesmo entendendo 

que a conduta injusta denunciada foi praticada sem estar abarcada por qualquer 

excludente de ilicitude e culpabilidade, mas atendendo à sua íntima convicção 

concluíram que o denunciado, por determinada razão, é merecedor de perdão, não 

sendo necessária à sociedade a punição de seu comportamento, não há como esta 

Corte examinar se tal decisão foi ou não manifestamente contrária á prova dos autos, 

pois de caráter subjetivo dos jurados. Não se trata, como alegou o órgão ministerial 

em seus embargos declaratórios, simplesmente de quebrar-se ou não o princípio 

constitucional da soberania dos veredictos, pois consabido que tal soberania é 

relativa. Cuida-se, na verdade, da impossibilidade de o órgão ministerial apelar 

fazendo uso da alínea ‘d’ do inciso III do art. 593 da Lei Processual Penal, quando o 

acusado resta absolvido com base no quesito genérico de absolvição, trazido pela 

Lei n. 11.689/2008 (…).” (Apelação Criminal n. 70036400778–EDcl, Rel. Des. Marco 

Antônio Ribeiro de Oliveira – grifei) Sendo assim, em juízo de sumária cognição, 

e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defi ro o pedido de medida 

liminar, em ordem a suspender, cautelarmente, até fi nal julgamento da presente 

causa, o curso do Processo-crime n. 2006.0003364-6, instaurado, contra Etore 

Santo Sacon, perante a 1ª Vara Criminal da comarca de Maringá/PR, sustando-

se, em consequência, a realização do julgamento do paciente em questão pelo 

Júri. Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão 

ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 235.651/PR), ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná (Apelação Criminal n. 614652-5) e à MM. Juíza de Direito da 1ª 

Vara Criminal da comarca de Maringá/PR (Processo-crime n. 2006.0003364-6). 

Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2013. Ministro Celso de Mello Relator.

Em outro writ, o Ministro Marco Aurélio é, igualmente, de clareza 

meridiana:

..................................................................................................

Surge relevante o pedido de implemento de liminar. Os jurados reconheceram, 

por maioria, a autoria e materialidade delitivas. A seguir, questionados se absolviam 

os acusados, nos termos do que dispõe o artigo 483, § 2º, do Código de Processo 

Penal – “respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos 

relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte 

redação: o jurado absolve o acusado?” –, responderam afi rmativamente. O quesito 

versado no dispositivo tem natureza genérica, não guardando compromisso com 

a prova obtida no processo. Decorre da essência do Júri, segundo a qual o jurado 

pode absolver o réu embasado na livre convicção e independentemente das teses 

veiculadas, considerados elementos não jurídicos e extraprocessuais. 3. Defiro a 

liminar pleiteada, suspendendo, até a decisão fi nal deste habeas corpus, o trâmite 

do processo n. 0000737-83.2012.8.26.0001, da Segunda Vara do Júri do Foro 

Regional I de Santana/SP, no qual designada sessão de julgamento para 10 de 
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maio de 2017. 4. O curso deste habeas não prejudica o de n. 397.651/SP, em 

trâmite no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com 

as homenagens merecidas, ao relator, ministro Antonio Saldanha Palheiro. 5. 

Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 5. Publiquem. Brasília, 9 

de maio de 2017. Ministro Marco Aurélio Relator (HC 143.595 MC, Relator(a): Min. 

Marco Aurélio, julgado em 09.05.2017, publicado em Processo Eletrônico DJe-098 

divulg 10.05.2017 public 11.05.2017)

Se assim não fosse, não haveria sentido na obrigatoriedade do quesito 

genérico quando a única tese defensiva fosse a negativa de autoria e respondidos 

afirmativamente à quesitação acerca da materialidade e autoria delitivas. 

Contudo, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ainda que a única tese 

defensiva seja a negativa de autoria, obrigatória a formulação do quesito previsto 

no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, situação a confi rmar que 

a quesitação genérica de absolvição pode ser realizada por qualquer argumento 

jurídico ou extrajurídico, amparado nos autos, sem respaldo em provas dos autos 

ou até mesmo em contrariedade a elas, como forma de concretização do sistema 

da íntima convicção dos jurados.

Como forma de confi rmar a possibilidade de absolvição por qualquer 

argumento extrajurídico na quesitação genérica, imaginemos uma situação 

em que o réu é confesso quanto à prática do fato típico, ilícito e culpável a si 

imputado, e sua defesa técnica não tenha ventilado nenhuma tese contrária a 

tais elementos, limitando-se a sustentar a incidência de causas de diminuição 

de pena. Ainda assim será obrigatória a formulação do quesito genérico, e os 

jurados – ainda que não haja nenhuma outra prova contrária ao reconhecimento 

da materialidade, da autoria do delito, à confi ssão do réu – poderão responder ao 

quesito como melhor lhe aprouverem.

E, tendo os jurados proferido decisão absolutória, ainda que não encontre 

esta nenhum respaldo em elemento probatório dos autos, inviável recurso de 

apelação por contrariedade manifesta, pois tal providência jurídica implicaria 

violação frontal da soberania dos veredictos e, principalmente, à íntima 

convicção dos jurados, até mesmo porque, não conhecedor das razões do decreto 

absolutório, o Tribunal ad quem estaria, por via refl exa, tentado adentrar as 

razões meritórias de convicção do Conselho de Sentença, criando, como bem 

ponderado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, em seu voto-vista “um 

paradoxo insuperável de, por um lado, autorizar a absolvição direta e sem 

motivação, e, por outro, permitir o reexame da deliberação porque não suportada 

no conjunto probatório”.
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Nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo 

Penal, caberá recurso de apelação das decisões do Tribunal do Júri, quando a 

decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. São objeto 

de provas as afi rmações acerca de um fato que interesse à solução do processo. 

“O objeto de prova é a verdade ou falsidade de uma afi rmação sobre um fato 

que interessa à solução do processo. São as asserções feitas pelas partes que 

interessam à solução de controvérsia submetida à apreciação judicial” (LIMA, 

Renato Brasileiro de. op. cit. p. 582).

Assim, para que seja possível a interposição do recurso de apelação previsto 

no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, necessária que 

a decisão proferida pelos jurados seja contrária às provas dos autos. Contudo, 

como já ressaltado acima, especifi camente quanto à quesitação genérica do art. 

483, inciso III, do Código de Processo Penal, o decisum absolutório proferido 

pelo Conselho de Sentença não está atrelado aos elementos probatórios 

constantes dos autos.

De fato, reitero que nem sempre o juízo de absolvição terá como amparo 

fatos, podendo ser respaldado, como já explanado anteriormente, em razões de 

convicção íntima, subjetiva, de equidade, justiça, clemência, e, não se referindo a 

fatos, não se refere, consequentemente, a provas, e, não se referindo a provas, não 

há que se falar em julgamento contrário às provas dos autos. Portanto, inviável a 

interposição do recurso de apelação previsto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do 

Código de Processo Penal, porque nele não encontra amparo legal.

Referido entendimento não viola o direito ao recurso ou ao princípio do 

duplo grau de jurisdição que, independentemente dos questionamentos acerca 

de sua previsão constitucional implícita, deve guardar compatibilidade com as 

garantias previstas no art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “a” (plenitude de defesa), 

“b” (sigilo das votações) e “c” (soberania dos veredictos), da Constituição Federal.

De igual forma, a utilização da via recursal deve guardar observância à 

disciplina dos próprios arts. 483, inciso III, e 593, inciso III, alínea “d”, do 

Código de Processo Penal, ainda que, para tanto, possa sofrer limitações quanto 

às hipóteses de interposição, já que sua interposição requer uma interpretação 

sistemática de toda a conjuntura processual e, principalmente, das garantias do 

Júri Popular.

Por relevante, consigno que persistem as hipóteses de interposição do 

recurso de apelação com fulcro no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código 
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de Processo Penal. De fato, para a prolação de um decreto condenatório, nas 

respostas aos quesitos da materialidade e autoria delitivas, causas de diminuição 

e de aumento, bem como para o reconhecimento de qualifi cadoras, a decisão 

dos jurados deverá encontrar guarida nas provas dos autos, já que estas se 

referem, obrigatoriamente, a fatos e estes sim são objeto de prova no processo 

criminal, razão pela qual, encontrando-se divergências entre elas, possível será a 

interposição de apelação nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código 

de Processo Penal.

Situação diversa se verifica na hipótese de absolvição decorrente do 

quesito genérico, no qual o jurado está livre para absolver em razão de fatos 

ou de qualquer outro fundamento, até mesmo de ordem puramente subjetiva, 

extraprocessual, não estando vinculado a qualquer tese jurídica. Decidindo pelo 

sistema da íntima convicção, inviável o conhecimento acerca da ratio decidendi 

do decreto absolutório, se em razão dos fatos ou por mero sentimentalismo, 

razão que impede a interposição do recurso de apelação nos termos do art. 593, 

inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, neste pormenor, sob pena de 

malferição ao sistema da íntima convicção, da plenitude de defesa e da soberania 

dos veredictos.

Ademais, o comando normativo do art. 483, § 2º, do Código de Processo 

Penal, no sentido de que somente será formulado o quesito genérico da 

absolvição quando respondidos afi rmativamente aos quesitos descritos nos 

incisos I (materialidade) e II (autoria) delitivas, uma vez que, do contrário, já 

restará o réu absolvido, demonstra que não há contrariedade no reconhecimento 

pelos jurados quanto à materialidade e autoria do crime e posterior absolvição 

no quesito genérico, porquanto, neste quesito, os jurados não negam nenhum 

fato comprovado e não afi rmam fatos cuja ocorrência não fi cou demonstrada, 

mas apenas limitam-se a responder sem vinculação a qualquer fato ou tese 

jurídica, se o réu deve ou não ser absolvido.

Em caso de absolvição, não pode a decisão ser tida como contrária às 

provas dos autos, por não ser possível se perquirir se os jurados absolveram-no 

pelas provas ou teses jurídicas expostas ou por causas supralegais, humanitárias, 

clemência, etc., o que somente seria possível se o Tribunal ad quem pudesse, com 

convicção, saber se a motivação da absolvição era decorrente de fatos ou não, o 

que, contudo, não se mostra juridicamente possível diante do sistema da íntima 

convicção pelas quais as razões subjacentes à decisão são desconhecidas e assim 

devem ser mantidas.
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Não sendo possível se perquirir acerca da contrariedade manifesta às provas 

dos autos, a decisão absolutória dos jurados fundada no quesito genérico previsto 

no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, não está sujeita ao recurso 

de apelação descrito no art. 593, inciso III, alínea “d”, do mesmo Diploma 

Processual, ocorrendo, portanto, uma limitação, mas não exclusão, do direito 

de recurso neste pormenor, nos termos já acima expostos, compatibilizando-se 

as garantias do Júri Popular previstas na Constituição Federal com o direito 

de recurso – art. 5º, LV, da CF –, em observância aos princípios da unidade da 

Constituição e da convivência das liberdades públicas.

No caso dos autos, constata-se da ata de julgamento que a defesa pugnou 

pela absolvição do acusado pela negativa de autoria ou pela aplicação do princípio 

do in dubio pro reo (e-STJ fl . 25). Os jurados responderam afi rmativamente 

aos quesitos da autoria e da materialidade e votaram, igualmente, de forma 

positiva ao quesito da absolvição, demonstrando, assim, que a despeito do 

reconhecimento da materialidade e de autoria delitivas, formaram sua convicção 

pela absolvição do paciente, por razões de clemência – perdão (e-STJ fl . 39).

Nada obstante, considerou o Tribunal de origem que “a materialidade do 

delito está comprovada, através do Auto de Exame Cadavérico, que se encontra 

às fl s. 17. A autoria é indicada pela oitiva de testemunhas, apesar do denunciado 

ter exercido o direito de permanecer em silêncio, fl s. 480. (...) Assim, há, no 

vertente, causa que remeta a novo Júri, em tendo sido o julgamento absolutório, 

manifestamente contrário à prova dos autos” (e-STJ fl s. 45/48).

Contudo, a absolvição, na hipótese, não se refere a qualquer elemento 

probatório acostado aos autos, mas, ao contrário, encontra amparo em razões 

de foro íntimo, de indulgência e, como acima ressaltado, tais motivações não 

se referem a fatos e, consequentemente, não se reportam às provas dos autos. 

Por conseguinte, não enseja interposição do recurso de apelação com fulcro no 

art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, por não se verifi car 

contrariedade manifesta aos elementos probatórios dos autos, porque a eles não 

se refere.

Portanto, não se conseguindo perquirir se o decreto absolutório proferido 

pelos jurados se refere às provas dos autos ou a razões de foro íntimo, inviável a 

interposição do recurso de apelação por contrariedade manifesta aos elementos 

probatórios presentes no processo criminal, sob pena de violação da soberania 

dos veredictos, da plenitude de defesa e do sistema da íntima convicção do 

julgamento proferido pelo Conselho de Sentença.
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Ante o exposto, não conheço do mandamus. Porém, concedo ordem de ofício, 

para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a sentença absolutória proferida 

pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Senhor Presidente, para não alongar 

a sessão, vou, com a vênia dos que pensam diferentemente, em especial do 

Ministro Relator e dos que o acompanharam, me acostar à divergência.

Conheço bem a argumentação do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

que refl ete bem o que penso. Creio que, em alguns casos, o silêncio é eloquente, 

mas em outros a própria eloquência é mais eloquente ainda. Penso que houve 

uma modifi cação legislativa justamente para dar concreção legal à diferenciação 

que existe entre o poder dos jurados e o poder dos juízes, porque jurado é juiz 

num certo sentido, mas é diferenciado, porque a Constituição lhe dá uma 

soberania que os demais juízes não têm, em matéria de julgamento dos crimes 

contra a vida. E essa soberania só existe porque esses crimes dizem respeito ao 

sentimento da população em relação àquela violação da norma mais tremenda, 

que é a norma criminal no seio da sociedade. Muitas vezes, o jurado não 

conhece tecnicamente o Direito, não sabe explicar em detalhe técnico, do ponto 

de vista específi co, mas tem a sensibilidade de que naquele caso deve absolver. E 

não deveríamos tolher essa possibilidade.

Sei que há argumentos ponderáveis em sentido contrário, inclusive o de 

que o júri, assim, talvez fi casse mais sujeito a infl uências políticas, porque o 

jurado diria: “a ordem aqui é absolver”. “Absolvam, porque, independente do que 

constar dos autos, isso vai ser tomado como clemência”.

Mas não podemos querer transformar exceção em regra, e, afi nal de contas, 

a brecha vai continuar existindo, porque, no segundo julgamento essa tal “ordem 

de absolver” terá via livre para acontecer, se é que isso ocorre assim, dessa forma 

tão frequente. Vou me acostar à divergência, com todas as vênias dos votos que 

já formaram uma maioria vencedora.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Senhor Presidente, com a vênia do Ministro 

Sebastião Reis Júnior e dos que com Sua Excelência concordam, vou me fi liar 
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ao entendimento trazido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, de que jurado é 

juiz e não pode absolver fora das hipóteses legais. O que se fez com a reforma 

pontual do Código de Processo Penal foi simplesmente simplifi car a quesitação 

dos jurados, não criar poderes aos jurados. Quando impede a lei processual, 

agasalhando a soberania do Júri a reforma do segundo julgamento, tem-se 

apenas uma hipótese de limitação em favor da soberania do Júri, mas isto na 

segunda ocasião do julgamento. Não há ampliação dos poderes. Juiz não pode 

absolver fora das hipóteses legais e jurado é juiz.

Acompanho o voto do Ministro Relator.



Quinta Turma





AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 

1.138.189-GO (2017/0175341-7)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Agravante: Ministério Público Federal

Agravado: Sônia Silveira Braga

Agravado: Marinho Pereira Braga

Advogado: Erlane Marques e outro(s) - GO03095

Interes.: Ministério Público do Estado de Goiás

EMENTA

Regimental. Agravo em recurso especial. Crime contra a ordem 

tributária. ICMS declarado pela própria empresa. Não recolhimento 

do tributo. Atipicidade da conduta. Recurso improvido.

1. Aquele que declara o ICMS devido pela própria empresa, 

porém deixa de recolher os valores aos cofres públicos, e cujo 

inadimplemento foi descoberto quando da análise dos lançamentos 

realizados nos livros fi scais, não incide na fi gura típica do artigo 

2º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, porquanto o tipo penal exige o 

desconto ou a cobrança do imposto.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. 

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan 

Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 12 de dezembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 19.12.2017
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de regimental interposto pelo 

Ministério Público Federal contra decisão unipessoal desta Relatoria, que 

conheceu do agravo do Ministério Público do Estado de Goiás para não 

conhecer do seu recurso especial, por estar o entendimento proferido pelo 

Tribunal de origem quanto a atipicidade da conduta.

Alega o agravante, em síntese, que o não recolhimento do imposto devido 

implica em crime contra a ordem tributária.

Requer, ao fi nal, o provimento do regimental.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Os elementos existentes nos 

autos dão conta de que Sônia Silveira Braga e Marinho Pereira Braga foram 

denunciados pela prática da conduta descrita nos artigos 2º, inciso II c/c 8º, 

ambos da Lei n. 8.137/1990, por 14 vezes, por terem, na qualidade de sócios e 

administradores da empresa Unidrogas Indústria e Comércio de medicamentos 

Ltda., deixado de recolher valores correspondentes ao ICMS cobrado de 

terceiros.

A imputação foi julgada procedente, condenando-os a 1 ano de detenção, 

substituída por uma restritiva de direito, e 375 dias-multa.

A sentença foi reformada em apelação para absolvê-los, ante a atipicidade 

da conduta.

Interposto recurso especial pela acusação, alegou-se violação do artigo 

2º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, diante da tipicidade do conduta praticada, 

porquanto cobrado o seu valor do contribuinte mas não recolhido ao cofre 

público.

Inadmitido pelo Juízo Prévio de Admissibilidade, foi apresentado o 

correspondente agravo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo 

seu acolhimento.

Por decisão monocrática desta Relatoria, se conheceu do agravo para não 

conhecer o recurso especial, por estar o entendimento proferido pelo Tribunal 

de origem quanto a atipicidade da conduta.
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Daí a apresentação deste regimental.

A irresignação, porém, não merece prosperar.

Ao analisar a conduta praticada pelos acusados, o Tribunal de origem 

assim se manifestou:

Consoante o artigo 121, incisos I e II do Código Tributário Nacional o sujeito 

passivo da obrigação tributária é aquele a quem se impõe o pagamento do 

tributo, que se dividem em “contribuinte” e “responsável tributário”, sendo que o 

primeiro tem relação direta com o fato gerador e, o segundo, apesar de não estar 

diretamente ligado ao fato gerador, tem grande proximidade, razão pela qual a lei 

pode determinar que ele pague o tributo, em permuta ao contribuinte.

Em sendo assim, o substituto tributário se encaixa nas sanções previstas no 

artigo 2º, inciso II da Lei n. 8.137/1990, seja porque desconta ICMS de um fato 

gerador já ocorrido ou porque cobra o ICMS de uma futura hipótese de incidência 

tributária, caso não recolha atempadamente o montante do qual se apropriou 

por força de uma relação jurídica tributária alheia à sua atuação direta, sendo 

considerado infi el depositário, diante da apropriação indevida do valor sonegado 

a título de imposto.

Lado outro, ao contribuinte propriamente dito (empresário) não incide o 

tipo penal em tela, em razão de não cobrar do consumidor o valor do tributo 

(ICMS), mas, tão somente lhe repassa o ônus financeiro do produto final, ou 

seja, os dispêndios da cadeia produtiva (insumo, matéria-prima...). Por certo, o 

“empresário”, sujeito passivo direto da obrigação tributária, deve apurar, declarar 

e recolher o ICMS, decorrente de sua própria circulação de mercadorias.

In casu, o auditor fiscal Olímpio de Oliveira Júnior, ouvido em audiência 

(fl . 301), afi rmou que o Fisco detectou que os denunciados estavam omissos 

no pagamento de ICMS, através do relatório comparativo escrituração fiscal 

digital com o SARE, sendo o primeiro uma declaração onde contém informações 

relativas à apuração mensal do ICMS e o segundo é um sistema onde constam as 

arrecadações (pagamento integral, parcial ou nenhum pagamento). Aduziu que 

o relatório comparativo evidenciou as omissões mensais do contribuinte, sendo 

elaborados os autos de infração, e que o ICMS devido é próprio da empresa.

Feitas estas observações, conclui-se que, no presente caso, não se trata de 

substituição tributária, vez que não foi transferida a obrigação de fazer retenção 

do imposto a terceiros, tampouco houve fraude para lograr o não pagamento, 

pois, consoante a exordial acusatória, bem como da análise dos documentos de 

prova juntada aos autos, fi ca patente que a conduta imputada aos apelantes foi 

de não recolher, no prazo e forma legal, o ICMS que haviam declarado ao fi sco, em 

relação à atividade própria da empresa que representavam.

Portanto, reafirmo que no caso em exame, não agiram os apelantes como 

substitutos tributários, pois omitiram no recolhimento de ICMS próprio e não de 

ICMS cobrado ou descontado, como exige o tipo legal em exame.
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[...]

Portanto, o não pagamento de ICMS, de valores devidamente lançados nos 

livros fi scais da empresa contribuinte trata-se de mera inadimplência. Daí, não 

há que se falar em crime contra a ordem tributária [...], de sorte que a absolvição 

por atipicidade da conduta é medida de caráter impositivo, nos termos do art. 

386, inciso III (não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal, 

fi cando prejudicada a análise das demais teses defensivas. (g.n.)

Da leitura dos fragmentos transcritos, verifi ca-se que o acórdão recorrido 

se alinha ao entendimento assente por esta Corte Superior sobre a matéria, 

pois aquele que declara o ICMS devido, porém deixa de recolher os valores 

aos cofres públicos, não incide na fi gura típica do artigo 2º, inciso II, da Lei n. 

8.137/1990, porquanto o tipo penal exige o desconto ou a cobrança do imposto.

No mesmo espectro:

Agravo regimental. Recurso especial. Penal. Crime contra a ordem tributária. 

Artigo 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990. Não recolhimento de ICMS próprio. Mero 

inadimplemento. Atipicidade da conduta.

1. O delito do artigo 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990 exige que o sujeito 

passivo desconte ou cobre valores de terceiro e deixe de recolher o tributo aos 

cofres públicos.

2. O comerciante que vende mercadorias com ICMS embutido no preço e, 

posteriormente, não realiza o pagamento do tributo não deixa de repassar ao 

Fisco valor cobrado ou descontado de terceiro, mas simplesmente torna-se 

inadimplente de obrigação tributária própria.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.632.556/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, DJe 17.03.2017)

Processo Penal. Recurso em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. 

[...]. Repasse obrigatório dos valores recolhidos a título de ICMS ao fi sco, os quais 

são arcados pelo consumidor fi nal. Tipifi cação pela omissão de recolhimento ao 

fi sco. [...]. Recurso não provido.

[...]

6. “O tipo penal em estudo, art. 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, não se confunde 

com o mero inadimplemento, uma vez que a conduta delitiva depende do fato de 

o tributo não repassado ter sido descontado ou cobrado do contribuinte. Nesse 

contexto, tem-se que o crime em tela só pode ser praticado pelo substituto tributário, 

que retém o imposto devido nas operações anteriores ou nas seguintes, em nome 
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do contribuinte real.” (HC 161.785/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

Quinta Turma, DJe 15.12.2016).

[...]

(RHC 78.628/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27.09.2017)

O acórdão fustigado encontra-se, portanto, em consonância com a 

jurisprudência fi rmada nesta Corte.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 354.068-MG (2016/0103028-0)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Paciente: J L DE O M

EMENTA

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Homicídio 

triplamente qualifi cado, extorsão e estupro. Ocultação de cadáver 

(acobertado pela prescrição). Exame de DNA em material descartado 

(copo e colher de plástico, utilizados e dispensados pelo paciente). 

Violação da intimidade. Não ocorrência. Objeto examinado (saliva) 

fora do corpo íntimo. Parte desintegrada do corpo humano. Violação ao 

direito da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere). Inexistência. 

Doutrina e precedente do STF. Ausência de constrangimento ilegal. 

Habeas corpus não conhecido.

1. A jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, na esteira da diretriz predominante no Supremo Tribunal 

Federal, fi rmou orientação no sentido de não admitir a impetração 
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de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação 

que provoca o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos 

excepcionais em que, confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar 

constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício 

(HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira 

Seção, julgado em 28.02.2018, DJe 08.03.2018).

2. A Constituição Federal proclama em seu art. 5º, X, que são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação.

3. De outra parte, o direito do investigado ou do acusado de 

não produzir provas contra si foi positivado pela Constituição da 

República no rol petrifi cado dos direitos e garantias individuais (art. 

5º, inciso LXIII). Nessa linha de raciocínio, o Constituinte originário, 

ao editar tal regra, “nada mais fez senão consagrar, desta vez no âmbito 

do sistema normativo instaurado pela Carta da República de 1988, 

diretriz fundamental proclamada, desde 1791, pela Quinta Emenda [à 

Constituição dos Estados Unidos da América], que compõe o “Bill of 

Rights” norte-americano” (STF, HC 94.082-MC/RS, Rel. Min. Celso 

de Mello, DJ de 25.03.2008).

4. O princípio nemo tenetur se detegere, expressamente reconhecido 

também no Pacto de San José da Costa Rica - promulgado pelo 

Decreto n. 678, de 1992 -, art. 8º, 2, g, serve para neutralizar os arbítrios 

contra a dignidade da pessoa humana eventualmente perpetrados pela 

atividade estatal de persecução penal. Protege os acusados ou suspeitos 

de possíveis violências físicas e morais empregadas pelo agente estatal 

na coação em cooperar com a investigação criminal (REsp 1.677.380/

RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

10.10.2017, DJe 16.10.2017).

5. No caso, entretanto, não há que falar em violação à intimidade 

já que o investigado, no momento em que dispensou o copo e a colher 

de plástico por ele utilizados em uma refeição, deixou de ter o controle 

sobre o que outrora lhe pertencia (saliva que estava em seu corpo).

6. Também inexiste violação do direito à não autoincriminação, 

pois, embora o investigado, no primeiro momento, tenha se recusado a 

ceder o material genético para análise, o exame do DNA foi realizado 
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sem violência moral ou física, utilizando-se de material descartado pelo 

paciente, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. Precedentes.

7. Partes desintegradas do corpo humano: não há, nesse caso, nenhum 

obstáculo para sua apreensão e verifi cação (ou análise ou exame). São 

partes do corpo humano (vivo) que já não pertencem a ele. Logo, todas 

podem ser apreendidas e submetidas a exame normalmente, sem nenhum 

tipo de consentimento do agente ou da vítima. O caso Roberta Jamile (o 

delegado se valeu, para o exame do DNA, da saliva dela que se achava nos 

cigarros fumados e jogados fora por ela) assim como o caso Glória Trevi 

(havia suspeita de que essa cantora mexicana, que fi cou grávida, tinha 

sido estuprada dentro do presídio; aguardou-se o nascimento do fi lho e o 

DNA foi feito utilizando-se a placenta desintegrada do corpo dela) são 

emblemáticos: a prova foi colhida (obtida) em ambos os casos de forma 

absolutamente lícita (legítima) (cf. Castanho Carvalho e, quanto ao último 

caso, STF, Recl. 2.040-DF, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 21.02.2002) - 

texto do Prof. Rogério Sanches Cunha - Processo Penal I - v. 10.

8. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

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

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

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

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

Brasília (DF), 13 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Presidente e Relator

DJe 21.3.2018

RELATÓRIO

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

com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de J L DE O 

M contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (REsp n. 

1.0024.00.101051-1/001 e Apelação n. 1. 0024.13.047987-6/001).
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Relata a impetrante que o paciente foi denunciado por homicídio 

triplamente qualifi cado, estupro, extorsão e ocultação de cadáver.

Após regular instrução, foi o réu pronunciado. Confi rmada a sentença de 

pronúncia, o Júri Popular foi marcado para o dia 14.4.2016.

Contra a sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido 

estrito, requerendo a nulidade e desentranhamento da prova pericial referente 

a exame de DNA, dentre outros. Em juízo de retratação, foi declarada, pela 

prescrição, extinta a punibilidade do delito de ocultação de cadáver (e-STJ fl . 

1.291). No julgamento, o recurso não foi provido (e-STJ fl s. 1.286/1.297).

No presente writ, sustenta a defesa, novamente, que a prova pericial (exame 

de DNA) produzido nos autos carece de licitude (perícia realizada em copo 

plástico e colher de plástico, supostamente utilizados pelo paciente no interior 

da unidade de custódia), pois obtido de forma clandestina e sem autorização do 

acusado, agredindo seu direito à intimidade.

Alega, ainda, que o acusado se negou a ceder material genético, quando 

indagado pela autoridade policial, em 22.6.2012, o que, por si só, impossibilitaria 

a realização do exame sem sua vontade (e-STJ fl s. 5), apontando, assim, violação 

do direito da não autoincriminação, previsto na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (e-STJ fl . 13).

Requer, liminarmente, a suspensão da sessão plenária designada para o dia 

14.4.2016. No mérito, pleiteia o desentranhamento do processo criminal da 

prova pericial obtida ilicitamente, bem como das provas derivadas e a suspeição 

dos juízos que aceitaram a prova.

A decisão liminar foi indeferida (e-STJ fl s. 1.742/1.743) e o Ministério 

Público Federal opinou pela denegação da ordem, em parecer com a seguinte 

ementa (e-STJ fl . 1.758):

Penal e Processo Penal. Homicídio triplamente qualifi cado, extorsão, ocultação 

de cadáver e estupro. Exame de DNA em material descartado pelo réu. Validade da 

prova pericial. Apelação da defesa desprovida. Pronúncia. Recurso em sentido estrito 

da defesa desprovido. Habeas corpus nesse Superior Tribunal de Justiça. Inviabilidade 

de manejo do writ como sucedâneo recursal. Entendimento consolidado na Corte 

e no Supremo Tribunal Federal. Prova pericial (exame de DNA) colhida contra a 

vontade do acusado em material descartado, “o direito à intimidade e à liberdade do 

apelante é substancialmente inferior à gravidade do fato e abalo que ele suscita para 

a segurança pública, a vida e a liberdade de inúmeras mulheres que podem ter sido 

vítimas de crimes semelhantes, prevalecendo, pois, a busca da verdade real sobre a 
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liberdade do indivíduo, o que autoriza, nas circunstâncias do caso concreto, restringir 

o âmbito de proteção do direito à intimidade preservando o interesse público da 

persecução penal estatal e da segurança pública.” - trecho do voto proferido na 

apelação criminal. Manifestação pelo não conhecimento do writ ou, se conhecido, 

pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

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

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

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

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

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

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

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

importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato 

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

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

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

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

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

3.12.2013, DJ 28.2.2014.;

Em suma, a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, na esteira da diretriz predominante no Supremo Tribunal Federal, 

fi rmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em 

substituição ao recurso adequado, situação que provoca o não-conhecimento 

da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, confi gurada fl agrante 

ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da 

ordem de ofício (HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, 

Terceira Seção, julgado em 28.02.2018, DJe 08.03.2018).

Na hipótese vertente, a defesa optou pela via estreita do habeas corpus para 

desconstituir o acórdão proferido no julgamento de recurso em sentido estrito, 

deixando, todavia de interpor o recurso próprio (especial).

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

Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame 
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da insurgência, para verifi car a existência de eventual constrangimento ilegal 

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

Busca-se, no presente habeas corpus, o desentranhamento da prova pericial 

de exame de DNA do paciente, ante a sua alegada ilicitude, bem como das 

provas derivadas e a suspeição dos juízos que aceitaram tal prova.

Ao examinar o tema, o Juízo singular fundamentou sua decisão da seguinte 

forma (e-STJ fl s. 1.009/1.012):

Entendo, também pela complexidade do caso, em busca pela verdade real, e 

considerando o princípio da proporcionalidade ao caso concreto, que tal prova deve 

permanecer no bojo dos autos.

[...] Ao contrário do que afirma a Defesa, conclui que o material genético 

colhido do copo utilizado pelo acusado, não foi recolhido pela Autoridade Policial 

de forma clandestina.

É que o referido copo foi descartado, tornando-se tal material objeto público, por 

sua própria opção.

Ademais, conforme se depreende dos autos, o acusado não sofreu nenhuma 

violação à sua intimidade e integridade física, visto que tal prova foi realizada, como 

já dito, com o material descartado pelo réu.

[...] Some-se a isso, o fato do réu não ter sido obrigado a produzir prova contra si, 

já que em nada contribuiu para o exame pericial, eis que a vontade do réu em nada 

infl uiu em sua realização. A perícia foi feita sem a sua colaboração.

Indo além, como se sabe, sempre que um crime é cometido, a Polícia isola o local 

para que não haja alteração ou supressão de nenhuma prova. Em seguida, recolhe-se 

todo o material deixado pela vítima e pelo autor do delito (por exemplo: sangue, fi os 

de cabelo, impressões digitais, resquícios eventualmente existentes sob as unhas, 

esperma, documentos, fotografi as, objetos, armas etc.) e não há necessidade de 

autorização dos envolvidos para isso.

[...] Ao revés, impera a regra geral que atribui à acusação o dever de reunir e 

produzir provas que não dependam da colaboração do réu para demonstrar os fatos 

imputados.

[...] Manifestando-se sobre tal princípio, defende a mencionada autora, que 

quando as provas não dependam de intervenção corporal no investigado, essas 

podem ser realizadas com consentimento jurisdicional que, inclusive, poderá ser 

efetuado a posteriori.

Há um exemplo de um caso famoso, que se assemelha ao dos autos, o “Caso 

Pedrinho”, que foi seqüestrado no hospital em que nasceu e, por mais de uma 

década, o crime não foi desvendado. Descobriu-se, posteriormente, que a ação 

criminosa tinha sido praticada por Vilma Martins Costa, pessoa que o registrou 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 737-893, Abril/Junho 2018 749

como mãe. Desvendada toda a trama, os policiais levantaram outras suspeitas 

contra Vilma, pois, esta havia feito uma operação de esterilização antes do 

nascimento de Roberta Jamily Martins Borges, também registrada como sua fi lha. 

Desse modo, com relação à Roberta o procedimento a ser adotado deveria ser 

o mesmo, isto é, a autoridade policial encarregada das investigações entendeu 

ser necessária a realização do exame genético (DNA) para confi rmar se Francisca 

Maria Ribeiro da Silva, pessoa que teve a fi lha seqüestrada ao nascer, seria ou 

não a verdadeira mãe de Roberta Jamily. Todavia, Roberta negou-se a fornecer 

material para a realização do exame de DNA. Porém, em certa oportunidade, 

todos os envolvidos foram chamados a prestar declarações na Delegacia de 

Polícia, dentre eles, Roberta Jamily, que não se mostrava disposta a colaborar com 

as investigações. Contudo, Roberta, era fumante, e deixou uma “guimba” de seu 

cigarro no cinzeiro do Distrito Policial. Diante disso, o delegado recolheu o resto 

do cigarro de Roberta, que continha sua saliva, e o encaminhou à perícia técnica 

fazer o exame de DNA. O resultado do exame confi rmou que Roberta não era fi lha 

de Vilma, a mulher que a criou, mas, sim, de Francisca.

Nesse caso, a prova colhida permaneceu válida, uma vez que alcançou a verdade, 

sempre buscada no processo. E o mesmo deve ocorrer nesse feito.

Por sua vez, assim se pronunciou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 

1.195/1.198):

O caso traz à tona a complexa discussão em torno da aplicação do princípio 

nemo teneturse detegere, ou seja, de que ninguém é obrigado a produzir prova 

contra si mesmo, assegurado constitucionalmente nos termos do art. 5e, LXIII, da 

CF/1988.

No caso da coleta de material para exame de DNA, é preciso distinguir, como 

aponta a doutrina, entre a prova invasiva. Que exigiria intervenção no organismo 

humano, e a não invasiva. que pode ser realizada através de vestígios humanos, tais 

como, no caso, materiais descartáveis utilizados pelo réu em sua refeição.

Nesse ponto, se o primeiro tipo exigiria prévio consentimento do acusado - o 

STF afi rmou esse entendimento, entrevendo colisão de direitos fundamentais, 

em precedentes nos quais se discutia a condução do réu “debaixo de vara” para 

coleta do material indispensável à leitura do exame de DNA para investigação 

de paternidade (HC 71.373-4/RS e HC 76.060-4/SC) -, a prova derivada de exame 

não invasivo, por seu turno, poderia ser realizada mesmo sem a autorização do 

investigado, desde que regrada pelo crivo judicial no caso concreto (QUEIJO, 

Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo. São Paulo: 

Saraiva, 2003).

[...] O viés teórico, ademais, não pode ver-se desvinculado na realidade 

probatória trazida aos autos. No caso concreto, depreende-se dos autos que o 

exame de DNA (fl s. 502/506) - que, confrontando material contido na calcinha 
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da vítima com os vestígios de saliva contidos no material descartável utilizado 

pelo réu (tis. 500) - foi fundamental para a elucidação da autoria de um crime que 

fi cou na obscuridade por mais de 10 (dez) anos. Com efeito, a vítima foi extorquida, 

estuprada, assassinada e teve seu cadáver ocultado em julho de 2000 e a denúncia só 

foi oferecida 12 (doze) anos depois, em 28.08.2012, pouco depois do exame de DNA, 

que foi realizado em 28.07.2011.

Observe-se, ainda, que o Relatório Policial de fls. 704/709 informa que a 

investigação também busca “elucidar delitos ocorridos entre 1999 e 2001, vitimando 

mulheres, haja vista a semelhança dos eventos, do ‘modus operandi’, dos locais, perfi s 

das vítimas” [...]. Menciona-se, outrossim, as declarações prestadas pela esposa do 

apelante às fl s. 540/542, nas quais ela afi rmou que ele, ex-policial civil, “já gritou 

em casa ser o responsável por mais de trinta mortes” (fl s. 542), apontando-o como 

suspeito dos crimes que vitimaram Daniela Maria de Oliveira Cardoso, Solange 

Paixão de Jesus e Elizabeth de Freitas.

Nesse contexto, ouso afirmar que o direito à intimidade e à liberdade do 

apelante é substancialmente inferior à gravidade do fato e abalo que ele suscita 

para a segurança pública, a vida e a liberdade de inúmeras mulheres que podem 

ter sido vítimas de crimes semelhantes, prevalecendo, pois, a busca da verdade real 

sobre a liberdade do indivíduo, o que autoriza, nas circunstâncias do caso concreto, 

restringir o âmbito de proteção do direito à intimidade preservando o interesse 

público da persecução penal estatal e da segurança pública.

Ademais, a realização do exame de DNA não acarretará qualquer ofensa à 

inviolabilidade corporal ou à integridade física do apelante.

A insatisfação da impetrante diz respeito, primeiramente, à violação de seu 

direito de intimidade, que, por certo, é um direito fundamental:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes:

[...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação [...]

Para José Afonso da Silva, citando Ariel Dotti, o direito à intimidade é a 

esfera secreta da vida do indivíduo na qual este tem o poder legal de evitar os demais. 

E, ainda, o de excluir do conhecimento de terceiros o modo de ser pessoal. Abrange 

a inviolabilidade do domicílio, o sigilo da correspondência, o segredo profi ssional 

(https://www.diritto.it/archivio/1/21084.pdf ).
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Ainda segundo o referido autor, que considera a intimidade como espécie 

do direito à privacidade, que seria o gênero, baseado em J. MATOS PEREIRA 

e RENÉ ARIEL DOTTI, ensina que:

(...) a privacidade como ‘o conjunto de informação acerca do indivíduo que 

ele pode decidir manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo a 

quem, quando, onde e em que condições, sem isso poder ser legalmente sujeito. 

(https://jus.com.br/artigos/5780/os-dados-geneticos-e-a-protecao-a-intimidade-

no-direito-brasileiro).

Depreende-se desse conceito que no presente caso - material biológico do 

paciente obtido pela autoridade policial, após o descarte de um copo e uma colher de 

plástico, para que o Estado investigasse a autoria delitiva -, não há que falar em 

violação à intimidade, já que o indivíduo, no momento em que dispensou o copo 

e a colher, deixou de ter o controle sobre o que outrora lhe pertencia (saliva que 

estava em seu corpo); não podia mais, assim, evitar o conhecimento de terceiros.

Ora, se até mesmo a revista íntima em presídios é permitida e aconselhada, 

situação em que, de fato, a intimidade é alcançada em respeito a um bem maior 

(segurança da coletividade), mais razão ainda existe na situação vertente, na qual 

o paciente já havia descartado o copo e a colher que utilizara, não confi gurando 

mais o exame do material colhido neles uma violação do corpo íntimo.

Em situações semelhantes, assim decidiu este Superior Tribunal de Justiça:

Penal e Processo Penal. Agravo regimental no recurso especial. Tráfico de 

drogas. Revista íntima. Validade. Agravo regimental desprovido.

1. “Não se configura a ilicitude da prova decorrente de revista íntima na qual 

se encontraram entorpecentes no corpo de denunciada, se tal procedimento não 

excedeu os limites do objetivo do ato, que é a garantia da segurança pública quando 

da entrada de visitantes em estabelecimentos prisionais. Em outras palavras, é 

possível a mitigação do direito à intimidade da pessoa, como na espécie, em benefício 

da preservação de outros direitos constitucionais igualmente consagrados, uma 

vez que não há, no ordenamento jurídico-constitucional, direitos fundamentais 

de caráter absoluto (MS n. 23.452/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 

DJ de 12.5.2000)” (HC 328.843/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 

09.11.2015) Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.667.517/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 

julgado em 07.11.2017, DJe 14.11.2017)

Habeas corpus. Impetração em substituição ao recurso cabível. Utilização 

indevida do remédio constitucional. Não conhecimento.
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1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado 

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

circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

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

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

Código de Processo Penal.

Tráfi co de drogas. Ingresso em presídio com substâncias entorpecentes. Droga 

localizada por meio de revista íntima. Legalidade do procedimento. Inexistência 

de abuso ou adoção de medidas invasivas. Licitude da prova. Coação ilegal não 

confi gurada.

1. De acordo com o Regulamento Geral para Ingresso de Visitas e Materiais em 

Estabelecimentos Prisionais da Superintendência dos Serviços Penitenciários do 

Estado do Rio Grande do Sul, a revista é feita, via de regra, por inspeção visual e 

por detector de metal ou outro aparelho hábil a detectar materiais ilícitos, sendo 

que, em caso de fundada suspeita e mulheres em período menstrual, é realizada a 

revista íntima, que pode ser recusada pelo visitante, tendo como consequência a 

proibição de ingresso no estabelecimento prisional.

2. No caso dos autos, embora tivesse o direito de recusar-se a ser revistada 

intimamente, a paciente submeteu-se ao procedimento adotado no presídio, o 

que resultou na localização, em suas partes íntimas, de maconha embalada em 

um preservativo, que seria entregue ao seu marido, que se encontra preso no 

local.

3. Tal revista não pode ser acoimada de ilegal, pois, como se sabe, não existem 

direitos absolutos, sendo certo que a intimidade da pessoa não pode servir de escudo 

para a prática de ilícitos.

Doutrina. Precedentes do STF.

4. Havendo fundada suspeita de que o visitante do presídio esteja portando 

drogas, armas, telefones ou outros objetos proibidos, é possível a revista íntima 

que, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando 

realizada dentro dos ditames legais, exatamente como ocorreu na espécie. 

Precedente do STJ.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 344.121/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

07.06.2016, DJe 14.06.2016)

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Não 

cabimento. Nova orientação jurisprudencial. Art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, 

da Lei n. 11.343/2006. Ingresso de entorpecentes em estabelecimento prisional. 

Ilicitude da prova decorrente de revista íntima. Inocorrência. Habeas corpus não 

conhecido.
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I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso fi rmou orientação no sentido de 

não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de 

cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 

DJe de 11.9.2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toff oli, DJe de 1º.8.2014 e RHC 

n. 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13.5.2014). As Turmas que integram 

a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também 

passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento 

do recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 

DJe de 2.9.2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

DJe de 28.8.2014, HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi  Cordeiro, DJe de 

4.9.2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

DJe de 4.6.2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfi lhando esse entendimento, a utilização 

de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que 

implica o não-conhecimento da impetração.

Contudo, no caso de se verifi car confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar 

constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de 

ofício.

III - Não se confi gura a ilicitude da prova decorrente de revista íntima na qual 

se encontraram entorpecentes no corpo de denunciada, se tal procedimento não 

excedeu os limites do objetivo do ato, que é a garantia da segurança pública quando 

da entrada de visitantes em estabelecimentos prisionais. Em outras palavras, é 

possível a mitigação do direito à intimidade da pessoa, como na espécie, em benefício 

da preservação de outros direitos constitucionais igualmente consagrados, uma 

vez que não há, no ordenamento jurídico-constitucional, direitos fundamentais de 

caráter absoluto (MS n. 23.452/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 

12.5.2000).

IV - O direito à intimidade, portanto, não pode servir de escudo protetivo 

para a prática de ilícitos penais, como o tráfico de entorpecentes no interior de 

estabelecimentos prisionais, notadamente quando, em casos como o presente, há 

razoabilidade e proporcionalidade na revista íntima, realizado por agente do sexo 

feminino e sem qualquer procedimento invasivo (precedente).

V - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o 

art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 - com redação dada pela Lei n. 11.464/2007, não 

sendo mais possível, portanto, a fi xação de regime prisional inicialmente fechado 

com base no mencionado dispositivo.

VI - Na hipótese, as penas das pacientes foram fixadas abaixo de quatro 

anos. Não obstante, não se pode olvidar que a quantidade de entorpecentes 

foi considerada na terceira fase da dosimetria, modulando-se a incidência da 

minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Sendo desfavorável tal 

circunstância, impede a fi xação do regime menos gravoso unicamente em razão 

da quantidade de pena imposta às pacientes, devendo, contudo, ser fi xado o 

regime intermediário para o início de cumprimento da pena.
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Habeas corpus não conhecido.

Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto para o início 

de cumprimento da pena das pacientes, mantidos, no mais, os termos da 

condenação.

(HC 328.843/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

15.10.2015, DJe 09.11.2015)

Colaciono, a propósito, importante lição do Juiz Federal e Professor 

Américo Bedê Júnior:

Os direitos fundamentais não são escudos para a prática de crimes. A intimidade 

é garantida se for motivada, ou seja, seu uso regular é tutelado, o abuso, não. E, 

no sentido contrário, se houver um motivo justifi cado, a intimidade não pode ser 

alegada como um dogma.

Defende-se nessa linha que a intimidade protegida constitucionalmente é a 

intimidade motivada, ou seja, existe a proteção contra a bisbilhotice, contra a 

mera curiosidade do cidadão ou do Estado, todavia, essa intimidade pode ser 

afastada se houver um motivo relevante.

[...] A sociedade do risco, gostemos ou não, é uma realidade. Convivemos com 

riscos cada vez mais difusos e é indispensável possuir mecanismos para amenizá-

los. É óbvio que não há possibilidade de existir uma sociedade com risco zero, 

todavia, essa impossibilidade do ideal não legitima transformar o real em uma 

sociedade apavorada e atônita.

[...] Não se devem criar barreiras desnecessárias ou equivocadas ao dever-poder 

investigativo. O princípio da proibição da proteção insufi ciente serve para impedir 

atuações legislativas ou interpretações doutrinárias ou judiciais que inviabilizem 

uma proteção efetiva do Estado para com os bens penais. (JÚNIOR, Américo Bedê. 

A Retórica do Direito Fundamental à privacidade. Editora JusPodivm: 2015, p. 75, 

81 e 83).

Aliás, não há como olvidar que no processo penal também vigora o 

princípio da busca da verdade real e, nessa perspectiva, o Estado, como titular 

do jus puniendi, deve arrecadar inclusive vestígios do crime, tudo sem violar os 

direitos fundamentais e humanos, assegurados pela Carta da República. Assim, 

recorde-se o Estatuto Processual Penal:

Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade 

policial deverá:

[...] III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e 

suas circunstâncias.
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Além disso, disciplina a mesma lei processual que sempre que uma infração 

deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, ou seja, o exame dos 

vestígios deixados pelo crime (art. 158 CPP), o que, no caso, seria o DNA do 

paciente, ainda mais diante do desaparecimento de outros vestígios delituosos 

(exame feito mais de 10 anos depois da prática do crime, segundo o acórdão).

De outra parte, o direito do investigado ou do acusado de não produzir 

provas contra si foi positivado pela Constituição da República no rol petrifi cado 

dos direitos e garantias individuais (art. 5º, inciso LXIII). Nessa linha de 

raciocínio, o Constituinte originário, ao editar tal regra, “nada mais fez senão 

consagrar, desta vez no âmbito do sistema normativo instaurado pela Carta da 

República de 1988, diretriz fundamental proclamada, desde 1791, pela Quinta 

Emenda [à Constituição dos Estados Unidos da América], que compõe o “Bill 

of Rights” norte-americano” (STF, HC 94.082-MC/RS, Rel. Min. Celso de 

Mello, DJ de 25.03.2008).

O princípio nemo tenetur se detegere, expressamente reconhecido também 

no Pacto de San José da Costa Rica - promulgado pelo Decreto n. 678, de 

1992 -, art. 8º, 2, g, serve para neutralizar os arbítrios contra a dignidade da 

pessoa humana eventualmente perpetrados pela atividade estatal de persecução 

penal. Protege os acusados ou suspeitos de possíveis violências físicas e morais 

empregadas pelo agente estatal na coação em cooperar com a investigação 

criminal (REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 10.10.2017, DJe 16.10.2017).

Nessa perspectiva, quanto à suposta violação do direito do paciente à 

não autoincriminação (“nemo tenetur se detegere”), ressai das decisões, em que 

pese a não concordância do paciente na coleta de material biológico (e-STJ 

fl s. 1.662 e 1.667/1.668), que o exame do DNA é permitido mesmo sem o seu 

consentimento quando o objeto investigado (saliva) já está fora de seu corpo e 

foi abandonado por seu titular, ou seja, o que não se permite é o recolhimento 

do material genético à força (violência moral ou física), o que não ocorreu na 

espécie, em que o copo e a colher de plásticos utilizados pelo paciente já haviam 

sido descartados.

Em casos análogos, assim decidiu esta Corte Superior:

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfi co internacional e interestadual de 

drogas (artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, incisos I e V, ambos da Lei 

n. 11.343/2006). Alegada nulidade da prova. Acusada que teria sido obrigada a 

produzir prova contra si mesma. Inexistência de comprovação de que teria se 
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recusado a realizar os procedimentos médicos que constataram a presença de 

droga em seu organismo. Colisão de direitos. Prevalência da preservação da vida 

da suspeita em detrimento da garantia processual que veda a autoincriminação. 

Mácula não caracterizada.

1. O artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal prevê o direito ao silêncio, 

conferindo ao acusado a prerrogativa de não se autoincriminar.

2. O réu possui o direito de não produzir prova contra si mesmo, não sendo 

obrigado a se submeter a exames ou perícias que possam demonstrar a sua 

responsabilidade por determinado fato criminoso.

3. No caso dos autos, das peças processuais que instruem o presente reclamo, 

não é possível verifi car que a recorrente tenha se recusado a se submeter aos 

exames que revelaram que havia mais de 60 (sessenta) cápsulas de cocaína em 

seu estômago.

4. Ainda que assim não fosse, não se vislumbra qualquer ilegalidade nas 

medidas adotadas pelos policiais que prenderam a ré em fl agrante delito, pois na 

colisão entre a garantia processual que veda à autoincriminação e o direito à vida, 

este último prevalece.

5. Assim, havendo fundados indícios de que determinada pessoa ingeriu 

substâncias entorpecentes para transportá-la de uma localidade a outra, é possível 

que seja levada ao hospital, submetida a exames e medicada, mesmo que à revelia, 

como forma de preservar a sua vida e integridade física.

6. Aliás, é imperioso registrar que ainda que os procedimentos médicos não 

fossem realizados, seria possível constatar a prática do crime, pois a droga ingerida 

seria naturalmente expelida do corpo humano.

Causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 

Fração do redutor. Discricionariedade. Diminuição de 1/6 (um sexto). Natureza e 

quantidade de droga. Mitigação inferior ao máximo justificada. Ausência de 

constrangimento ilegal. Desprovimento do recurso.

1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do 

benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha 

entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 

4º do artigo 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da 

droga, a personalidade e a conduta social do agente.

2. Não há ilegalidade na aplicação do patamar de 1/6 (um sexto), de acordo 

com o previsto nos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do CP, tendo em vista que 

a recorrente se tratava de “mula” que carregava no interior de seu organismo 

grande quantidade de cocaína.

3. Recurso improvido.

(RHC 35.801/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

08.10.2013, DJe 16.10.2013).
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Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Art. 171, § 3º, do Código Penal. 

Condenação. Apontada nulidade. Suposta prova ilícita. Exame grafotécnico. 

Recusa em fornecer material. Utilização de outros documentos. Possibilidade. 

Art. 174, incisos II e III do Código de Processo Penal. Acervo probatório robusto. 

Dosimetria da pena. Continuidade delitiva. Percentual de aumento. Número de 

infrações.

I - Nos exatos termos do art. 174, incisos II e III do CPP, outros escritos, e não 

apenas aqueles fornecidos espontaneamente pelo acusado, podem ser objeto 

de exame grafotécnico, desde que certa sua origem - o punho do denunciado ou 

investigado -, bem como inconteste sua autenticidade.

II - Na espécie, não procede a alegação de nulidade, baseada apenas na recusa 

do acusado em fornecer material para exame grafotécnico, se a prova técnica foi 

elaborada a partir de escrito constante de petição formulada de próprio punho, pelo 

paciente, nos autos da respectiva ação penal, cuja origem e autenticidade não foram 

impugnados pelo fi rmatário.

III - Ademais, conforme consignado no v. acórdão recorrido, a condenação do 

paciente não está lastreada apenas nas conclusões do laudo grafotécnico, mas 

em robusto acervo probatório consistente em cópias dos processos concessórios 

dos benefícios fraudulentos, depoimentos de pessoas cujas identidades foram 

utilizadas de forma fraudulenta e 22 (vinte e duas) carteiras de trabalho e 

previdência social em branco, todas apreendidas em sua residência.

IV - O aumento da pena pela continuidade delitiva se faz, basicamente, quanto 

ao art. 71, caput do Código Penal, em decorrência do número de infrações 

praticadas. No caso, o número elevado de infrações cometidas pelo paciente 

(sete) justifica o aumento da pena acima do patamar mínimo estabelecido 

(Precedentes).

Habeas corpus denegado. (HC 126.909/RJ, Relator Ministro Felix Fischer, DJe de 

1º.6.2009).

Também assim já decidiu a Suprema Corte sobre rumorosa questão similar:

Reclamação. Reclamante submetida ao processo de Extradição n. 783, à 

disposição do STF. 2. Coleta de material biológico da placenta, com propósito de 

se fazer exame de DNA, para averigüação de paternidade do nascituro, embora a 

oposição da extraditanda. 3. Invocação dos incisos X e XLIX do art. 5º, da CF/1988. 

4. Ofício do Secretário de Saúde do DF sobre comunicação do Juiz Federal da 

10ª Vara da Seção Judiciária do DF ao Diretor do Hospital Regional da Asa Norte 

- HRAN, autorizando a coleta e entrega de placenta para fi ns de exame de DNA 

e fornecimento de cópia do prontuário médico da parturiente. 5. Extraditanda 

à disposição desta Corte, nos termos da Lei n. 6.815/1980. Competência do STF, 

para processar e julgar eventual pedido de autorização de coleta e exame de 

material genético, para os fi ns pretendidos pela Polícia Federal. 6. Decisão do 
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Juiz Federal da 10ª Vara do Distrito Federal, no ponto em que autoriza a entrega 

da placenta, para fins de realização de exame de DNA, suspensa, em parte, 

na liminar concedida na Reclamação. Mantida a determinação ao Diretor do 

Hospital Regional da Asa Norte, quanto à realização da coleta da placenta do 

fi lho da extraditanda. Suspenso também o despacho do Juiz Federal da 10ª Vara, 

na parte relativa ao fornecimento de cópia integral do prontuário médico da 

parturiente. 7. Bens jurídicos constitucionais como “moralidade administrativa”, 

“persecução penal pública” e “segurança pública” que se acrescem, - como bens 

da comunidade, na expressão de Canotilho, - ao direito fundamental à honra (CF, 

art. 5º, X), bem assim direito à honra e à imagem de policiais federais acusados de 

estupro da extraditanda, nas dependências da Polícia Federal, e direito à imagem 

da própria instituição, em confronto com o alegado direito da reclamante à 

intimidade e a preservar a identidade do pai de seu fi lho. 8. Pedido conhecido 

como reclamação e julgado procedente para avocar o julgamento do pleito do 

Ministério Público Federal, feito perante o Juízo Federal da 10ª Vara do Distrito 

Federal. 9. Mérito do pedido do Ministério Público Federal julgado, desde logo, 

e deferido, em parte, para autorizar a realização do exame de DNA do filho da 

reclamante, com a utilização da placenta recolhida, sendo, entretanto, indeferida 

a súplica de entrega à Polícia Federal do “prontuário médico” da reclamante. (Rcl 

2.040 QO, Relator(a): Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, julgado em 21.02.2002, 

DJ 27.06.2003 pp-00031 Ement vol-02116-01 pp-00129)

Sobre o tema, como bem esclarece o conceituado Professor Rogério 

Sanches Cunha:

Partes desintegradas do corpo humano: não há, nesse caso, nenhum obstáculo 

para sua apreensão e verifi cação (ou análise ou exame). São partes do corpo 

humano (vivo) que já não pertencem a ele. Logo, todas podem ser apreendidas 

e submetidas a exame normalmente, sem nenhum tipo de consentimento do 

agente ou da vítima. O caso Roberta Jamile (o delegado se valeu, para o exame 

do DNA, da saliva dela que se achava nos cigarros fumados e jogados fora por ela) 

assim como o caso Glória Trevi (havia suspeita de que essa cantora mexicana, que 

fi cou grávida, tinha sido estuprada dentro do presídio; aguardou-se o nascimento 

do fi lho e o DNA foi feito utilizando-se a placenta desintegrada do corpo dela) 

são emblemáticos: a prova foi colhida (obtida) em ambos os casos de forma 

absolutamente lícita (legítima) (cf. Castanho Carvalho e, quanto ao último caso, 

STF, Recl. 2.040-DF, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 21.02.2002) - Processo Penal I - v. 10.

No caso de Roberta Jamily Martins Borges, descoberto em razão da 

investigação emblemática do desaparecimento do menino Pedrinho (Brasília/

DF), o Juízo de Direito da 9a. Vara Criminal de Goiânia - GO - Processo 2003 

00 794180 - foi de clareza meridiana, ao afastar a nulidade da prova pericial 

suscitada pela ré - Vilma Martins Costa:
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(....) Finalmente, ainda sob o enfoque prefacial, pretende a Drª Defensora 

a nulidade da prova pericial, consubstanciada no exame DNA, dado que, no seu 

entender, ilicitamente produzida, ocorrendo a violação da privacidade da vítima. 

Data vênia permito-me raciocínio diferente. Referida prova foi produzida, diga-se 

de passagem, graças à perspicácia da autoridade policial, Dr. Antônio Gonçalves 

Pereira dos Santos, que recolheu material dispensado pela própria vítima, qual seja 

guimba de cigarro, quando de sua passagem pela delegacia de polícia. Tal iniciativa, 

embora inusitada, de forma alguma pode representar violação à intimidade da 

vítima. Deve ser ponderado que ninguém a obrigou a fornecer qualquer material. 

A ação científi ca incidiu sobre objeto lançado na lixeira, repita-se, portanto, sem 

qualquer constrangimento à vítima. Note-se que se levarmos adiante esse rigoroso 

raciocínio, em pouco tempo a polícia científi ca fi caria de mãos atadas, impedida 

que estaria, por exemplo, numa cena de crime, de proceder a exames em vestígios 

de sangue ou outro material genético, sem que previamente se pudesse identifi car 

a pessoa a quem pertencesse esse material e, feito isso, buscar sua autorização para 

o exame. Não se deve esquecer, no caso em apreço, que a autoridade policial 

objetivava a elucidação de um crime (...) - https://www.conjur.com.br/2003-

out-01/vilma_martins_condenada_roberta_jamilly.

Com efeito, o material genético que foi colhido no copo ou colher de 

plástico, utilizado pelo paciente J L DE O M e depois dispensado, não foi 

recolhido de forma clandestina, pois, uma vez descartado, o material biológico 

deixou de fazer parte do corpo do acusado, passando a se tornar objeto público.

Em suma:

1. A Constituição Federal proclama em seu art. 5º, X, que são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação.

2. De outra parte, o direito do investigado ou do acusado de não 

produzir provas contra si foi positivado pela Constituição da República no 

rol petrifi cado dos direitos e garantias individuais (art. 5º, inciso LXIII). 

Nessa linha de raciocínio, o Constituinte originário, ao editar tal regra, 

“nada mais fez senão consagrar, desta vez no âmbito do sistema normativo 

instaurado pela Carta da República de 1988, diretriz fundamental 

proclamada, desde 1791, pela Quinta Emenda [à Constituição dos Estados 

Unidos da América], que compõe o “Bill of Rights” norte-americano” 

(STF, HC 94.082-MC/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 25.03.2008).

3. O princípio nemo tenetur se detegere, expressamente reconhecido 

também no Pacto de San José da Costa Rica - promulgado pelo Decreto 
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n. 678, de 1992 -, art. 8º, 2, g, serve para neutralizar os arbítrios contra a 

dignidade da pessoa humana eventualmente perpetrados pela atividade 

estatal de persecução penal. Protege os acusados ou suspeitos de possíveis 

violências físicas e morais empregadas pelo agente estatal na coação 

em cooperar com a investigação criminal (REsp 1.677.380/RS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10.10.2017, DJe 

16.10.2017).

4. No caso, entretanto, não há que falar em violação à intimidade já 

que o investigado, no momento em que dispensou o copo e a colher de 

plástico por ele utilizados em uma refeição, deixou de ter o controle sobre o 

que outrora lhe pertencia (saliva que estava em seu corpo).

5. Também inexiste violação do direito à não autoincriminação, pois, 

embora o investigado, no primeiro momento, tenha se recusado a ceder o 

material genético para análise, o exame do DNA foi realizado sem violência 

moral ou física, utilizando-se de material descartado pelo paciente, o que 

afasta o apontado constrangimento ilegal. Precedente do STF.

6. Não está em discussão sequer a aplicação ou constitucionalidade 

da Lei n. 12.037/2009 ou da Lei n. 12.654/2012, pois não houve, in casu, 

colheita forçada de material genético (biológico) do paciente.

Desse modo, não antevejo a nulidade da prova pericial realizada e das 

provas daí decorrentes.

Não vislumbro, igualmente, a alegada suspeição do Juízo sentenciante 

ou dos Desembargadores revisores, por não vislumbrar a caracterização de 

quaisquer das hipóteses de impedimento ou de suspeição previstas na Lei 

Adjetiva Penal.

Incide, pois, a seguinte diretriz pretoriana:

Processo Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação. 

Alegação de nulidade da sessão de recebimento da denúncia em face do 

paciente. Tese de impedimento e/ou suspeição do Procurador Geral de Justiça. 

Ausência de impedimento. Atuação segundo atribuições do cargo. Inexistência 

de circunstâncias objetivas ou subjetivas. Ausência de impedimento ou de 

suspeição. Ordem não conhecida.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacifi caram orientação no sentido 

de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso 

legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da 
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impetração, salvo quando constatada a existência de fl agrante ilegalidade no ato 

judicial impugnado a justifi car a concessão da ordem, de ofício.

2. As hipóteses de impedimento são presunções legais absolutas de parcialidade, 

pois apontam relações entre o suspeito/impedido e o núcleo do processo (causa 

objetiva), imperativamente repelidas pela lei (CPP, arts. 252, 253, 254 e 258), de forma 

clara e objetiva.

Ocorrida, pois, a subsunção às hipóteses legais, restará prejudicada, ope legis, a 

condição de atuação imparcial pelo membro do Parquet.

3. A consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores sustenta que as hipóteses 

causadoras de impedimento/suspeição, constantes nos arts. 252, 253 e 258 do 

Código de Processo Penal são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva 

e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não 

prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, 

cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do 

promotor.

4. “No tocante à violação do art. 254, caput, do CPP, é cediço que o juiz, caso não 

se sinta em condições - obedecendo sua consciência - de presidir determinado 

feito, pode declarar sua suspeição por motivo íntimo, podendo avaliar se persiste 

ou não, a causa ensejadora da declaração de suspeição” (AgRg no REsp 1.493.887/

AM, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º.8.2017).

5. No caso, a atuação do Procurador Geral de Justiça ocorreu estritamente 

dentro do plano das suas atribuições do cargo, não tendo sido evidenciadas 

circunstâncias objetivas de impedimento ou subjetivas de suspeição, restando 

hígido o devido processo legal.

6. Ordem não conhecida.

(HC 349.723/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

03.10.2017, DJe 11.10.2017).

De qualquer maneira, a alegada suspeição do Juízo deveria ter sido arguida 

oportunamente, por meio da exceção prevista nos artigos 98 e seguintes do Código de 

Processo Penal, a qual deve ser oposta no momento adequado, qual seja, no prazo para 

a defesa prévia, quando o motivo da recusa é conhecido pela parte antes mesmo da ação 

penal, ou na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos, quando é descoberto 

posteriormente. (HC 152.113/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

julgado em 06.09.2011, DJe de 21.09.2011).

Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.

É como voto.
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HABEAS CORPUS N. 412.987-RJ (2017/0208008-4)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Impetrante: Nelio Roberto Seidl Machado e outro

Advogados: Nélio Roberto Seidl Machado - RJ023532

Paula Monteiro Barioni - RJ172579

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Paciente: Gilberto de Oliveira Lima (preso)

EMENTA

Habeas corpus. Associação criminosa. Concussão e corrupção 

passiva. Prisão preventiva. Desproporcionalidade. Providências 

cautelares diversas. Art. 319 do CPP. Adequação e sufi ciência. Coação 

ilegal demonstrada. Confi rmação da liminar. Ordem concedida.

1. A prisão somente será determinada quando não for cabível 

a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente 

necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às 

condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP.

2. Evidenciado que a fi nalidade almejada quando da ordenação 

da preventiva pode ser atingida com a aplicação de medidas cautelares 

alternativas, como ocorre na espécie, presente o constrangimento 

ilegal apontado na inicial.

3. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-

se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e sufi ciente 

a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, capazes de, por 

si só, sem o rigorismo da medida constritiva da liberdade do agente, 

garantir a ordem pública, o bom andamento da instrução criminal e a 

futura aplicação da lei penal.

4. Ordem concedida para, confi rmando-se a liminar anteriormente 

deferida, substituir a prisão preventiva do paciente pelas providências 

cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, III, IV e V, do 

Código de Processo Penal, sem prejuízo da medida de afastamento 

das funções públicas já imposta na origem, estendendo-se os efeitos 

da decisão aos corréus em igual situação, na forma do artigo 580 do 

Código de Processo Penal.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conceder a ordem, com extensão aos 

corréus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan 

Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 17 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 25.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de habeas corpus, com pedido de 

liminar, impetrado em favor de Gilberto de Oliveira Lima, apontando como 

autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no 

Procedimento Investigatório n. 0036238-23.2017.8.19.0000.

No presente writ, alegam os impetrantes a ausência de indícios de autoria e 

materialidade sufi cientes para autorizar a preventiva do paciente, salientando: “A 

simples leitura do decreto prisional revela que o Primeiro Grupo de Câmaras do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro conferiu credibilidade irrestrita ao libelo 

acusatório, amparado em documentos apócrifos e depoimentos de desafetos do 

Paciente, que nada revelaram de concreto, mas apenas “ouviram dizer” (e-STJ fl . 

2).

Ponderam, ademais, que “os fatos teriam se passado entre os anos de 2014 

e 2016, nada justifi cando ‘pronta intervenção’ do Poder Judiciário, por absoluta 

falta de contemporaneidade, por anteceder – e muito – o pedido prisão de 

preventiva formulado pelo Parquet” (e-STJ fl . 12).

Sustentam que não há qualquer indicação concreta de temor fundado e 

declarado das testemunhas que colaboraram com a investigação, mas apenas 

a presunção de que isso possa acontecer, o que não constitui fundamento 

idôneo para a custódia cautelar, inexistindo qualquer elemento nos autos que 

indique tenha o paciente ameaçado testemunha ou interferido na colheita das 

provas, bem como que demonstre que a sua liberdade poderia oferecer risco à 
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ordem pública ou a aplicação da lei penal, reputando ausentes os requisitos da 

preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

Por fi m, aduzem que o paciente possui condições pessoais favoráveis, 

uma vez que é primário, tem residência fixa, bons antecedentes e possui 

ocupação lícita, exercendo o ofício de médico, predicados que indicariam que o 

afastamento da função pública, já imposto como reforço à segregação cautelar, 

seria sufi ciente na hipótese dos autos.

Requereram, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva 

do paciente, ainda que mediante a incidência de medidas cautelares alternativas 

(art. 319 do CPP), expedindo-se, em seu favor, o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida.

Solicitadas informações, estas foram devidamente prestadas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela denegação da 

ordem.

Sobreveio petição apontando a existência de ilegalidade da custódia 

também por excesso de prazo na tramitação do feito, uma vez que o paciente já 

se encontraria há mais de 3 (três) meses recolhido ao cárcere, sem que a exordial 

acusatória tenha sido recebida pelo Grupo de Câmaras criminais.

Em 19.12.2017 a decisão inicialmente proferida foi reconsiderada para 

conceder-se a pretensão sumária (e-STJ fl s. 429-435), tendo sido revogada 

a prisão preventiva do paciente e determinada sua submissão às providências 

cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, III, IV e V, do Código de 

Processo Penal, sem prejuízo da medida de afastamento das funções públicas já imposta 

na origem, estendendo-se os efeitos da decisão aos corréus Sérgio William Silva 

Miana e Franklin Silva da Paz, em igual situação, na forma do artigo 580 do 

Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Da análise dos autos infere-se que 

o paciente foi denunciado, em concurso com outros dois agentes, pela suposta 

prática dos delitos insculpidos no artigo 288, parágrafo único, e no artigo 

316, c/c 327, § 2º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, acusado de, 
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no período de 2014 a 2016, haver se associado aos demais denunciados em 

organização criminosa, visando auferir vantagem econômica ilícita, utilizando 

a estrutura do Posto Regional de Polícia Técnico-Científi ca de Campo Grande, 

Órgão da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Narra a denúncia que o agente, valendo-se de seu cargo de direção, teria 

implantado um esquema criminoso no âmbito do referido órgão, no qual exigia e 

recebia pagamentos ilícitos para que os cadáveres por morte natural, não violenta 

ou suspeita, que ali chegassem, fossem liberados e devidamente preparados para 

o funeral e enterro, empregando no esquema recursos, equipamentos, servidores 

e pessoal terceirizado.

Em 02.08.2017 a Desembargadora Relatora do Procedimento 

Investigatório n. 0036238-23.2017.8.19.0000, integrante do Primeiro Grupo 

de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

decretou a prisão preventiva do ora paciente e determinou, entre outras medidas, 

a suspensão do exercício de sua função pública.

Consignou no decisum que a medida extrema seria necessária, notadamente, 

como “garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto 

dos crimes narrados na exordial, em tese, cometidos pelos representados”, 

ressaltando que o “modus operandi da empreitada criminosa, por si só, evidencia a 

periculosidade dos representados” (e-STJ fl . 59).

Quanto ao pedido de suspensão dos representados do exercício das funções 

públicas, concluiu que a medida seria adequada para garantir que “mesmo presos 

não continuem comandando o esquema delituoso, valendo-se de seus cargos 

para tal, além impedir que os representados interfi ram na produção das demais 

provas” (e-STJ fl . 68).

Delineado o contexto fático, convém observar, de início, que o aventado 

excesso de prazo na admissibilidade da acusação restou superado, uma vez que 

a incoativa foi recebida em sessão realizada no dia 6 de dezembro de 2017, 

oportunidade em o colegiado competente manteve a prisão cautelar do paciente, 

por maioria de votos.

Cumpre destacar que, no voto vencido proferido perante a Corte a 

quo, apontou-se a prescindibilidade da custódia prisional do paciente, sob o 

fundamento de que eventual liberdade do denunciado não implicaria risco à 

ordem pública, que estaria sufi cientemente resguardada com a imposição de 

medidas cautelares diversas da restrição da liberdade. Reproduzo:
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(...) atento à natureza dos crimes imputados, não estando presente a elementar 

violência ou grave ameaça que poderia indicar a periculosidade dos agentes (...), 

não vejo, concretamente, qualquer risco de reiteração por parte dos acusados, 

eis que totalmente desvinculados, atualmente, daqueles órgãos municipais e 

estaduais referido na denúncia.

Também não há nos autos qualquer indicativo que a liberdade dos acusados 

colocará em risco a colheita da prova, não havendo qualquer prova, sequer 

indiciária, de que ele teria ameaçado ou poderia vir a ameaçar qualquer das 

testemunhas, também não impressionando a simples alegação de uma delas 

de que em razão do depoimento prestado estaria com medo de represálias, não 

indicando, porém, qualquer comportamento concreto dos acusados relativo a 

efetiva intimidação. (e-STJ fl s. 414-415)

Assim, forçoso reconhecer que razão assiste ao paciente no que tange à 

alegada sufi ciência e adequação de providências alternativas para alcançar a 

fi nalidade acautelatória visada com a decretação da preventiva.

De fato, observa-se que as instâncias ordinárias invocaram, em especial, 

a gravidade dos delitos supostamente cometidos e a necessidade de se fazer 

cessar a atividade criminosa atribuída ao ora paciente e demais corréus, para 

fundamentar a manutenção da custódia cautelar, a bem da ordem pública e 

como forma de garantir o regular andamento da instrução criminal.

Contudo, não se pode olvidar que se cuida de delito cometido sem 

violência ou grave ameaça a pessoa e que o recorrente é primário, ostentando 

condições pessoais favoráveis, bem como que, em obediência ao princípio 

constitucional da presunção de não-culpabilidade, a prisão cautelar é exceção 

às regras constitucionais e deve vir fulcrada em elementos do caso concreto que 

demonstrem sua efetiva imprescindibilidade.

A Lei n. 12.403/2011 veio em reforço ao entendimento de que a medida 

constritiva da liberdade deve ser empregada apenas excepcionalmente, ou seja, 

como última opção apta a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução 

criminal e a aplicação da lei penal, tanto que o Código de Processo Penal passou 

a dispor, em seu art. 282, § 6º, que a “prisão preventiva será determinada quando 

não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.

Logo, a segregação processual deve ser decretada somente em último caso, 

quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que 

cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E o art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela mesma Lei, elenca 

as medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas pelo magistrado, 
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sempre observado o binômio proporcionalidade e adequação ao caso concreto e às 

condições pessoais do agente.

Na hipótese sub examine, não se desprezando a potencialidade lesiva das 

infrações noticiadas, as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do 

CPP, se mostram efi cazes e sufi cientes para os fi ns visados quando da ordenação 

da preventiva - resguardar a ordem pública, impedindo a perpetuação das 

ações criminosas desenvolvidas pelo paciente e demais corréus, principalmente 

em se considerando a favorabilidade das suas condições pessoais e o tempo já 

decorrido de cárcere processual.

Como reiteradamente venho afi rmando, condições pessoais favoráveis, 

mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser 

devidamente valoradas, quando constatado que as medidas cautelares diversas 

mostram-se sufi cientes em substituição à medida extrema, como ocorre in casu.

Nesse contexto, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial, 

dadas as particularidades do caso concreto, deve ser revogada a segregação, 

mediante a imposição das medidas cautelares alternativas adiante relacionadas, 

previstas no art. 319 do CPP, a saber:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fi xadas 

pelo juiz, para informar e justifi car atividades;

III - proibição de manter contato com determinada pessoa, no caso, as 

testemunhas do processo;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja 

conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar, no período noturno, entre as 22:00 e as 06:00 

horas.

Quanto a esta última condição, registre-se que o recolhimento domiciliar 

restringir-se-á aos dias úteis, excetuando-se dias de folga, feriados e fi nais de 

semana, tal qual requerido e justifi cado pela defesa, em sua manifestação oral da 

tribuna desta colenda Quinta Turma - quando reiterou a postulação feita através 

da petição de fl s. 544/554 -, o que se dá com a concordância desta relatoria e dos 

eminentes ministros que participaram do julgamento.

Merece registro, ademais, que o descumprimento das condições aqui 

impostas poderá gerar a decretação da prisão preventiva, de acordo com o 

previsto no art. 282, § 4º, do CPP.
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Diante do exposto, evidenciado o constrangimento a que está sendo 

submetido o paciente e constatada a sufi ciência de providências mais brandas 

para alcançar a fi nalidade visada com a privação cautelar de sua liberdade, 

concede-se a ordem para, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, 

substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas previstas no 

art. 319, incisos I, III, IV e V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da medida 

de afastamento das funções públicas já imposta na origem, estendendo-se os efeitos 

da decisão aos corréus em igual situação, Sérgio William Silva Miana e Franklin 

Silva da Paz, na forma do artigo 580 do Código de Processo Penal.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 426.421-SP (2017/0306664-2)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Impetrante: Maria Claudia de Seixas e outro

Advogados: Maria Claudia de Seixas - SP088552

Flavia Elaine Remiro Goulart Ferreira - SP172450

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Paciente: Helder Perossi Teixeira

EMENTA

Processo Penal. Habeas corpus substituto de recurso. Inadequação. 

Crime contra a relação de consumo e associação criminosa. Prova 

ilicitamente obtida. Declaração de ilegalidade pelo TJSP. Ouvida 

de testemunha. Inquirição acerca do conteúdo da prova considerada 

ilegal. Ofensa ao devido processo legal. Teoria dos frutos da árvore 

envenenada. Ilicitude por derivação. Constrangimento ilegal 

evidenciado. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida da ofício.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacifi caram orientação 

no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão 

criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-

se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada 
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a existência de fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado a 

justifi car a concessão da ordem, de ofício.

2. “O devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla 

defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de 

Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo 

exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de 

uma justa pena em face do decreto condenatório proferido”, assim, 

“compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou 

competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual 

os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de 

um processo, ainda que para condenar o réu” (HC 91.474/RJ, Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).

3. A teoria dos frutos da árvore envenenada, com previsão 

constitucional no art. 5º, LVI, da CF/1988, determina que as provas, 

ainda que lícitas, mas decorrentes de outras ilegais, assim consideradas 

pela obtenção em desacordo com as normas que asseguram a sua 

higidez, são consideradas com mácula e devem ser extirpadas do 

processo.

4. No caso, a indagação de testemunha acerca de prova 

considerada ilícita macula de ilegalidade o seu depoimento, de modo 

que deve ser assegurada a higidez de todo o acervo probatório, a fi m de 

conferir a supracitada legitimidade de um eventual édito condenatório, 

em atenção às garantias de cunho constitucional.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício 

para determinar o desentranhamento dos trechos do depoimento de 

Wanderley Fernandes Martins Júnior acerca da prova considerada 

ilegal.

ACÓRDÃO

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

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

por unanimidade, não conhecer do pedido e conceder “Habeas Corpus” de 

ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Joel Ilan 

Paciornik, Felix Fischer e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. 

Ministro Relator.
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Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Jorge Mussi.

Presente na tribuna: Dra. Flavia Elaine Remiro Goulart Ferreira (p/pacte)

Brasília (DF), 06 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 12.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de habeas corpus substitutivo de 

recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de Helder Perossi 

Teixeira, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo.

Na origem, em diligência policial ao estabelecimento “Betão Auto Peça”, 

foi apreendido o celular do paciente, que utilizava o aplicativo Whatsapp, cujas 

conversas foram acessadas e impressas, vindo a constar do caderno investigativo.

Posteriormente, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos 

crimes dos arts. 288, caput, do Código Penal e 7º, II, da Lei n. 8.137/1990, em 

continuidade delitiva.

Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, visando a exclusão 

das provas tidas como ilícitas, foi concedida em parte a ordem para que “seja 

determinado o desentranhamento das conversas realizadas pelo acusado em seu 

aparelho celular, por meio do aplicativo Whatsapp” (e-STJ, fl . 287).

Por ocasião da audiência para oitiva de testemunha, foi-lhe indagado 

acerca das conversas indevidamente acessadas, fato que ensejou o protesto da 

advogada (e-STJ, fl s. 203-214) e o posterior ajuizamento da reclamação, a qual 

foi julgada improcedente (e-STJ, fl s. 322-331).

Neste writ, alegam os impetrantes, em síntese, constrangimento ilegal 

diante da ofensa ao art. 157, § 1º do Código de Processo Penal, a considerar 

a manutenção de prova ilícita por derivação nos autos do processo, decorrente 

da inquirição de testemunha acerca daquelas provas anteriormente declaradas 

ilícitas pelo TJSP, é dizer, acerca das conversas indevidamente acessadas pela 

autoridade policial.

Pugnam, liminarmente, pela suspensão da ação penal até o julgamento do 

mérito deste writ.
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A liminar foi deferida para suspender o trâmite da Ação Penal n. 0001199-

88.2016.8.26.0360 em curso no Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mococa/SP, 

até o julgamento do mérito deste habeas corpus.

Informações prestadas.

O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Esta Corte e o Supremo 

Tribunal Federal pacifi caram orientação no sentido de que não cabe habeas 

corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para 

a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 

constatada a existência de fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado a 

justifi car a concessão da ordem, de ofício. É a hipótese.

No caso em apreço, o TJSP concedeu em parte a ordem para determinar 

o desentranhamento das conversas realizadas pelo acusado em seu aparelho 

celular, por meio do aplicativo Whatsapp, contudo manteve o testemunho do 

policial que se refere ao conteúdo da prova considerada ilícita:

Desde logo, impõe-se salientar que, a partir do exame acurado do vasto 

acervo documental acostado a este habeas corpus, a apreensão do telefone 

celular do paciente ocorreu, conforme relatório policial (fl s. 45/52), quando da 

sua condução até a Delegacia de Polícia do Município de Mococa/SP, para prestar 

esclarecimentos.

Enquanto o paciente aguardava o registro da ocorrência, os policiais 

perceberam que ele se comunicava com outros funcionários da empresa, por 

meio do aplicativo “whatsapp”.

Assim, com receio de que tal comunicação pudesse frustrar futura persecução 

penal, foi realizada a apreensão do aparelho celular, que foi entregue com o 

aplicativo “whatsapp” aberto, tendo sido transcritas e juntadas aos autos as 

conversas mencionadas.

Em primeiro lugar, quanto à apreensão do telefone celular do paciente, insta 

destacar que o artigo 6º, incisos II e III, do Código de Processo Penal estabelece que 

a autoridade policial deverá, ao tomar conhecimento da prática da infração penal, 

apreender os objetos que tenham relação com o fato delituoso e colher todas as 

provas que possam servir para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
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No caso dos autos, verifi ca-se que o celular do paciente foi apreendido, pois 

sua constante comunicação com outros investigados, via “whatsapp”, poderia 

frustrar as investigações sobre o fato delituoso descrito na denúncia.

Se a autoridade policial percebeu indícios de conduta criminosa do acusado 

mediante uso de seu aparelho celular, ela tinha o dever de efetuar a sua 

apreensão, para apurar indícios de materialidade, na forma do artigo 6º, incisos 

II e III, do Código de Processo Penal, não podendo se falar em ilegalidade do ato.

Todavia, o mesmo não ocorre em relação à devassa da comunicação do 

paciente com os demais acusados via aplicativo “whatsapp”.

Com efeito, o artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal prescreve 

a inviolabilidade da intimidade, do sigilo de correspondência, dados e 

comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses 

e na forma que a lei estabelecer, para fi ns de investigação criminal ou instrução 

processual penal.

A Lei n. 9.296/1996, ao regulamentar o artigo 5º, XII, da Constituição Federal, 

assentou, em seu artigo 1º, que a interceptação telefônica “dependerá de ordem 

do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça” e, em seu artigo 

5º, que tal “decisão será fundamentada, sob pena de nulidade”. Além disso, no 

parágrafo único do artigo 1º, estendeu seus efeitos à “interceptação do fl uxo de 

comunicações em sistemas de informática e telemática”.

E ao tratar da organização dos serviços de telecomunicações, a Lei n. 

9.472/1997, por meio do seu artigo 3º, inciso V, garantiu ao usuário dos serviços de 

telecomunicações o direito “à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, 

salvo nas hipóteses e condições constitucional e legalmente previstas”.

Por fi m, para tratar dos princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da 

internet no Brasil foi editada a Lei n. 12.965/2014, a qual garantiu ao usuário, em 

seu artigo 7º, inciso III, a “inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas 

armazenadas, salvo por ordem judicial”.

Como o funcionamento do aplicativo “whatsapp” em um telefone celular 

pressupõe o uso da Internet e a utilização de serviços de telecomunicações, a 

legislação adrede apontada deve ser observada quando se pretende a devassa no 

conteúdo de comunicações travadas por esse meio.

E essa legislação impõe a necessidade de ordem judicial, devidamente 

fundamentada, para haver devassa das comunicações travadas via “whatsapp”, 

ainda que elas estejam armazenadas no dispositivo eletrônico, e tão apenas para 

fi ns de instrução penal ou investigação criminal.

No caso dos autos, não houve tal autorização judicial, o que torna ilegal a 

transcrição das conversas realizadas na fase investigativa, mesmo que o aparelho 

tenha sido entregue aos milicianos com o aplicativo aberto.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 737-893, Abril/Junho 2018 773

Dessarte, há que se conceder, em parte, a presente ordem de habeas corpus, 

a fi m de, tão-somente, determinar o desentranhamento das conversas realizadas 

pelo paciente via “whatsapp”.

Por derradeiro, não é possível conhecer do pedido de desentranhamento das 

demais provas decorrentes da transcrição das conversas acima mencionadas, pois 

(i) não há prova pré- constituída especifi cando quais seriam essas provas; e (ii) 

ainda que fossem colacionadas cópias demonstrando a ilicitude por derivação, 

incidiria a disposição do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, que reputa 

“inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o 

nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser 

obtidas por uma fonte independente das primeiras”.

Diante do exposto, conhece-se parcialmente do presente writ e, na parte 

conhecida, concede-se, em parte, a ordem, a fi m de que seja determinado o 

desentranhamento das conversas realizadas pelo acusado em seu aparelho 

celular, por meio do aplicativo “whatsapp”.

Pois bem.

Tem-se que “o devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla 

defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da 

dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução 

penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto 

condenatório proferido”, assim, “compete aos operadores do direito, no exercício 

das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato 

processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de 

um processo, ainda que para condenar o réu” (HC 91.474/RJ, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).

Nesse aspecto: “A essência da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits 

of the poisonous tree), de origem norte-americana, consagrada no art. 5º, inciso 

LVI, da Constituição Federal, proclama a mácula de provas, supostamente 

lícitas e admissíveis, obtidas, todavia, a partir de provas declaradas nulas pela 

forma ilícita de sua colheita. É certo que doutrina e jurisprudência repudiam 

com veemência (HC 148.178/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta 

Turma, DJe 05.12.2013).

É certo, ainda, que “os elementos probatórios a que os órgãos da persecução 

penal somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida 

como resultado da transgressão, por agentes estatais, de direitos e garantias 

constitucionais e legais, cuja efi cácia condicionante, no plano do ordenamento 

positivo brasileiro, traduz signifi cativa limitação de ordem jurídica ao poder do 
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Estado em face dos cidadãos.” (RHC n. 90.376/RJ, Rel. Ministro Celso de Mello, 

Segunda Turma, DJe 18.5.2007).

No caso em exame, o Juiz de primeiro grau, mesmo ciente da decisão do 

TJSP que concedera a ordem para “o desentranhamento das conversas realizadas 

pelo acusado em seu aparelho celular, por meio do aplicativo whatsapp”, indagou 

uma das testemunhas de acusação (Delegado de Polícia responsável pela 

investigação) sobre as referidas conversas, que prontamente respondeu sobre o 

teor das mensagens.

Assim, a indagação de testemunha acerca de prova considerada ilícita 

macula de ilegalidade o seu depoimento, de modo que deve ser assegurada a 

higidez de todo o acervo probatório, a fi m de conferir a supracitada legitimidade 

de um eventual édito condenatório, em atenção às garantias de cunho 

constitucional.

Confi ra-se:

Habeas corpus. Sonegação fi scal, lavagem de dinheiro e corrupção. Denúncia 

anônima. Instauração de inquérito policial. Possibilidade. Interceptação telefônica. 

Impossibilidade. Prova ilícita. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Nulidade 

de provas viciadas, sem prejuízo da tramitação do procedimento investigativo. 

Ordem parcialmente concedida.

1. Hipótese em que a instauração do inquérito policial e a quebra do sigilo 

telefônico foram motivadas exclusivamente por denúncia anônima.

2. “Ainda que com reservas, a denúncia anônima é admitida em nosso 

ordenamento jurídico, sendo considerada apta a defl agrar procedimentos de 

averiguação, como o inquérito policial, conforme contenham ou não elementos 

informativos idôneos sufi cientes, e desde que observadas as devidas cautelas no 

que diz respeito à identidade do investigado. Precedente do STJ” (HC 44.649/SP, 

Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 8.10.2007).

3. Dispõe o art. 2º, inciso I, da Lei n. 9.296/1996, que “não será admitida a 

interceptação de comunicações telefônicas quando (...) não houver indícios 

razoáveis da autoria ou participação em infração penal”. A delação anônima não 

constitui elemento de prova sobre a autoria delitiva, ainda que indiciária, mas 

mera notícia dirigida por pessoa sem nenhum compromisso com a veracidade do 

conteúdo de suas informações, haja vista que a falta de identifi cação inviabiliza, 

inclusive, a sua responsabilização pela prática de denunciação caluniosa (art. 339 

do Código Penal).

4. A prova ilícita obtida por meio de interceptação telefônica ilegal igualmente 

corrompe as demais provas dela decorrentes, sendo inadmissíveis para embasar 
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eventual juízo de condenação (art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal). 

Aplicação da “teoria dos frutos da árvore envenenada”.

5. Realizar a correlação das provas posteriormente produzidas com aquela que 

constitui a raiz viciada implica dilação probatória, inviável, como cediço, em sede 

de habeas corpus.

6. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão que deferiu a quebra 

do sigilo telefônico no Processo 2004.70.00.015190-3, da 2ª Vara Federal de 

Curitiba, porquanto autorizada em desconformidade com o art. 2º, inciso I, 

da Lei n. 9.296/1996, e, por conseguinte, declarar ilícitas as provas em razão 

dela produzidas, sem prejuízo, no entanto, da tramitação do inquérito policial, 

cuja conclusão dependerá da produção de novas provas independentes, 

desvinculadas das gravações decorrentes da interceptação telefônica ora anulada 

(HC 64.096/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 04.08.2008).

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Concedo a ordem de ofício 

de ofício para determinar o desentranhamento dos trechos do depoimento de 

Wanderley Fernandes Martins Júnior acerca da prova considerada ilegal.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 434.766-PR (2018/0018756-1)

Relator: Ministro Felix Fischer

Impetrante: Cristiano Zanin Martins e outros

Advogados: Luís Carlos Sigmaringa Seixas e outro(s) - DF000814

José Paulo Sepulveda Pertence e outro(s) - DF000578

José Gerardo Grossi e outro(s) - DF000586

Evandro Luís Castello Branco Pertence e outro(s) - DF011841

Wagner Rossi Rodrigues e outro(s) - DF015058

Gabriel Ramalho Lacombe e outro(s) - DF015110

Afonso Henrique Arantes de Paula e outro(s) - DF022868

Claudio Demczuk de Alencar e outro(s) - DF024725

Pedro Correa Pertence e outro(s) - DF033919

Impetrado: Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Paciente: Luiz Inácio Lula da Silva
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EMENTA

Habeas corpus. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 

Prisão determinada pelo Tribunal após o julgamento da apelação. 

Possibilidade. Execução provisória da pena. Legalidade. Recente 

entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ausência de violação 

do princípio da presunção de inocência. Constrangimento ilegal 

não evidenciado. Regime inicial fechado. Possibilidade. Suspensão 

de direitos políticos. Matéria não enfrentada pelo Tribunal a quo. 

Supressão de instância. Habeas corpus denegado.

I - Após o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP (STF, 

Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, julgado 

em 17.2.2016), esta Corte passou a adotar o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal de que “a execução provisória de acórdão penal 

condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso 

especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional 

da presunção de inocência af irmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal”. Em outras palavras, voltou-se a admitir 

o início de cumprimento da pena imposta pelo simples esgotamento 

das instâncias ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado da 

condenação, nos termos da Súmula 267/STJ. 2. O Supremo Tribunal 

Federal também reconheceu a repercussão geral do tema (ARE 964.246/

SP, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI) e, em 11.11.2016, decidiu, em 

Plenário Virtual, pela reafi rmação de sua jurisprudência externada no 

mencionado HC 126.292/SP.

II - No particular, como a sentença condenatória foi confi rmada 

pelo Tribunal de origem, se eventualmente rejeitados os Embargos 

de Declaração sem efeitos modifi cativos, e porquanto encerrada a 

jurisdição das instâncias ordinárias (bem como a análise dos fatos e 

provas que assentaram a culpa do condenado), é possível dar início à 

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

sem que isso importe em violação do princípio constitucional da presunção 

de inocência.

III - O Superior Tribunal de Justiça já fi rmou orientação no 

sentido de que não há que se falar em reformatio in pejus, pois a prisão 

decorrente de acórdão confi rmatório de condenação prescinde do 

exame dos requisitos previstos no art. 312 do Código Penal. Entende-
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se que a determinação de execução provisória da pena se encontra 

dentre as competências do Juízo revisional e independe de recurso 

da acusação. HC 398.781/SP, Quinta Turma, Rel. MIN. RIBEIRO 

DANTAS, DJe 31.10.2017).

IV - Sobressai a incompetência deste Superior Tribunal de Justiça 

para a análise da impetração, quando a matéria de fundo, alegada no 

mandamus, que é questão eleitoral, não foi objeto de debate e decisão pelo 

Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Precedente.

Habeas Corpus denegado.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer parcialmente do pedido e, nessa parte, denegar a ordem.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentaram oralmente: Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence (p/pacte) e 

Ministério Público Federal

Brasília (DF), 06 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 15.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, 

impetrado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva, contra v. acórdão proferido 

pelo eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos da Ação Penal n. 

5046512-94.2016.4.04.7000/PR, cuja ementa a seguir transcrevo:

“Operação Lava-Jato”. Penal e Processual Penal. Competência do Juízo da 

13ª Vara Federal de Curitiba/PR. Conexão. Esquema criminoso no âmbito da 

Petrobras. Suspeição do Magistrado e dos Procuradores da República. Não 

confi gurada. Cerceamento de defesa. Poder instrutório do juiz. Art. 400, § 1º 

do CPP. Prejuízo não comprovado. Gravação de interrogatório pela própria 
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defesa. Higidez da gravação realizada pela serventia do juízo. Indeferimento 

de perguntas aos colaboradores. Diligências complementares. Fase do art. 402 

do CPP. Reinterrogatório. Art. 616 do CPP. Faculdade do juízo recursal. Violação 

à autodefesa e à presunção de inocência. Não configurada. Correlação entre 

denúncia e sentença. Existência. Preliminares afastadas. Mérito. Standard 

probatório. Depoimentos de corréus. Corrupção ativa e passiva. Ato de ofício. 

Causa de aumento de pena. Agente político. Capacidade de indicar ou manter 

servidores públicos em cargos de altos níveis na estrutura do Poder Executivo. 

Lavagem de dinheiro. Inexistência de título translativo. Caracterização do ilícito. 

Acervo presidencial. Modifi cação do fundamento da absolvição. Ausência de 

interesse recursal. Ofensas aos advogados. Exclusão de termos da sentença. 

Pedido destituído de razões e descontextualizado. Devolução da totalidade de 

bens apreendidos. Não conhecimento dos apelos nos pontos. Dosimetria da 

pena. Readequação. Benefícios decorrentes da colaboração. Reparação do dano. 

Juros de mora. Execução provisória.

1. A competência para o processamento e julgamento dos processos 

relacionados à “Operação Lava-Jato” perante o Juízo de origem é da 13ª Vara 

Federal de Curitiba/PR, especializada para os crimes fi nanceiros, de lavagem de 

dinheiro e conexos.

2. A competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR fi rmou-se em 

razão da inequívoca conexão dos fatos denunciados na presente ação penal com 

o grande esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da 

empresa Petróleo Brasileiro S/A.

3. Inexistente no pólo passivo ou como investigados autoridades com foro 

privilegiado, não há falar em usurpação de competência do Supremo Tribunal 

Federal. Questões solvidas por aquela Corte no Inquérito n. 2.245 (Ação Penal n. 

470), na Reclamação n. 17.623 e nas Ações Penais n. 871 a 878.

4. O rol do art. 254 do CPP constitui numerus clausus, e não numerus apertus, 

sendo taxativas as hipóteses de suspeição. Precedentes desta Corte e do STF 

(Exceção de Suspeição Criminal n. 5052962-04.2016.404.0000, Des. Federal 

Cláudia Cristina Cristofani, por unanimidade, juntado aos autos em 16.12.2016).

5. Não gera impedimento do magistrado, tampouco implica em antecipação 

do juízo de mérito, a externalização das razões de decidir a respeito de diligências, 

prisões e recebimento da denúncia, comuns à atividade jurisdicional e exigidas 

pelo dever de fundamentar estampado na Constituição Federal.

6. A determinação de diligências na fase investigativa ou mesmo a condução 

coercitiva de investigados ou decretação de prisões cautelares fazem parte do 

cotidiano jurisidicional e não acarretam a quebra de imparcialidade do julgador 

ou a nulidade do feito.

7. A publicação de matérias jornalísticas a respeito do caso e da participação 

dos envolvidos é típica dos sistemas democráticos, não conduzindo à suspeição 

do juízo.
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8. A participação em eventos, com ou sem a presença de políticos, não macula 

a isenção do magistrado, em especial porque possuem natureza meramente 

acadêmica, informativa ou cerimonial, sendo notório que em tais aparições não 

há pronunciamentos específi cos a respeito dos processos em andamento.

9. Não é razoável exigir-se isenção dos Procuradores da República, que 

promovem a ação penal. A construção de uma tese acusatória - procedente ou 

não -, ainda que possa gerar desconforto ao acusado, não contamina a atuação 

ministerial.

10. No sistema processual vigente o juiz é o destinatário da prova, podendo 

ele recusar a realização daquelas que se mostrarem irrelevantes, impertinentes ou 

protelatórias, conforme previsão do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

11. O processo penal é regido pelo princípio pas de nullité sans grief, não sendo 

possível o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, sem a demonstração 

do efetivo prejuízo. Precedentes STJ e STF.

12. Não há ilegalidade na decisão acerca da prescindibilidade das provas 

requeridas, mormente se as pretensões defensivas foram todas e cada uma 

examinadas e, na porção indeferida, há fundamentação idônea.

13. Não há nulidade no indeferimento de gravação autônoma do interrogatório 

pessoal do réu, tendo em vista que a gravação realizada pela própria serventia 

do juízo mostra-se suficiente à garantia da ampla defesa e do contraditório. 

Inaplicável, no caso, regra expressa do Código de Processo Civil, tendo em vista 

que o Código de Processo Penal tem previsão própria.

14. O acordo de colaboração confi gura “negócio jurídico personalíssimo”, não 

podendo seu termos serem questionados por terceiros, ainda que réus delatados. 

As perguntas indeferidas pelo juízo não dizem respeito aos fatos do processo, não 

se verifi cando qualquer ilegalidade.

15. Não confi gura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência na 

fase do art. 402 do CPP quando esta não resultou de circunstâncias ou fatos 

apurados na instrução, bem como quando, diante das informações e elementos 

existentes nos autos, desde o princípio o requerimento formulado mostra-se 

evidentemente despiciendo. Tal momento processual não se destina à reabertura 

ampla da instrução, mas apenas a complementá-la com as diligências que se 

mostrem necessárias e relevantes no curso natural do processo.

16. No julgamento das apelações criminais, poderá o Colegiado proceder a 

novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras 

diligências (CPP, art. 616). A adoção de tal expediente é mera faculdade do 

Tribunal competente para o julgamento do apelo interposto, devendo a produção 

das provas das alegações tanto da acusação quanto da defesa fi car adstrita ao 

âmbito da instrução criminal.

17. Oportunizado ao réu em seu interrogatório o direito de permanecer em 

silêncio e de se manifestar livremente durante e ao fi nal do ato, direitos dos quais 
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fez uso em diversas oportunidades por orientação da defesa técnica, não se há de 

falar em violação à autodefesa ou mesmo de ato inquisitorial. Hipótese em que 

as perguntas formuladas pelo magistrado estão em conformidade com os fatos 

narrados e na linha da responsabilização criminal atribuída na denúncia.

18. A denúncia é bastante clara e indica todas as circunstâncias em que teriam 

sido cometidos os crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Todos os 

temas que permeiam as condutas imputadas foram exaustivamente avaliados 

na sentença, que deve ser examinada no todo, e não apenas por um ou outro 

seguimento isoladamente, não havendo falar em alteração essencial em relação 

aos fatos ou em ausência de correlação entre denúncia e sentença.

19. Rejeitadas integralmente todas as preliminares invocadas pelas defesas.

20. “A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto 

uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra 

de prova, a melhor formulação é o ‘standard’ anglo-saxônico - a responsabilidade 

criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no 

art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.”, consoante 

precedente do STF, na AP 521, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.02.2015.

21. As palavras do corréu podem ser utilizadas se reveladas com 

espontaneidade e coerência, suportadas por outros indícios, bem como sujeitas 

ao contraditório. Tal exegese é extraída do disposto nos arts. 188 a 197 do CPP, 

destacando-se o direito a reperguntas às partes e a interpretação da confi ssão 

segundo os demais elementos de convicção porventura existentes. É dizer, são 

válidos os depoimentos prestados por colaboradores e por corréus, sendo que 

seu valor probatório está a depender da sintonia com os demais elementos de 

convicção existentes nos autos.

22. Pratica o crime de corrupção passiva, capitulado no art. 317 do Código 

Penal, aquele que solicita ou recebe, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 

dela, vantagem indevida, ou aceita promessa de tal vantagem.

23. Comete o crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, 

quem oferece ou promete vantagem indevida a agente público, para determiná-

lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

24. A prática efetiva de ato de ofício não consubstancia elementar de tais 

tipos penais, mas somente causa de aumento de pena (CP, § 1º do artigo 317 e 

parágrafo único do artigo 333).

25. O ato de ofício deve ser representado no sentido comum, como o 

representam os leigos, e não em sentido técnico-jurídico, bastando, para os fi ns 

dos tipos penais dos artigos 317 e 333 do Código Penal, que o ato subornado 

caiba no âmbito dos poderes de fato inerentes ao exercício do cargo do agente 

(STF, AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 22.04.2013).
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26. Não se exige que o oferecimento da vantagem indevida guarde vinculação 

com as atividades formais do agente público, bastando que esteja relacionado 

com seus poderes de fato. No caso de agente político, esse poder de fato está na 

capacidade de indicar ou manter servidores públicos em cargos de altos níveis na 

estrutura direta ou indireta do Poder Executivo, infl uenciando ou direcionando 

suas decisões, conforme venham a atender interesses escusos, notadamente os 

fi nanceiros.

27. Hipótese em que a corrupção passiva perpetrada por um dos acusados 

difere do padrão dos processos já julgados relacionados à “Operação Lava-Jato”, 

não se exigindo a demonstração de sua participação ativa em cada um dos 

contratos.

28. Mantida a condenação por crime único de corrupção - ativa e passiva - em 

observância aos limites do apelo do Ministério Público Federal, que não tem 

alcance sufi ciente para desfazer a lógica da sentença.

29. A lavagem de ativos é delito autônomo em relação ao crime antecedente 

(não é meramente acessório a crimes anteriores), já que possui estrutura típica 

independente (preceito primário e secundário), pena específi ca, conteúdo de 

culpabilidade própria e não constitui uma forma de participação post-delictum ou 

mero exaurimento da corrupção.

30. O tipo penal da lavagem de dinheiro abarca o propósito de ocultar ou 

dissimular a localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 

direitos ou valores. A ausência de título translativo do imóvel é compatível com a 

prática do delito, revelando a intenção de ocultar ou dissimular a titularidade ou 

a origem do bem.

31. Preservada a condenação por crime único de lavagem de dinheiro. As 

práticas narradas (aquisição, reforma e decoração do imóvel), embora pareçam 

distintas, inserem-se no mesmo contexto de ocultação e dissimulação.

32. Apenas haverá interesse recursal na alteração do fundamento absolutório 

com o objetivo de salvaguardar os denunciados de eventuais repercussões 

na esfera cível, o que somente é possível nos casos de reconhecimento de 

inexistência do fato ou de negativa de autoria (art. 386, incisos I e IV).

33. Não conhecimento da pretensão defensiva no ponto, formulada 

independentemente de qualquer consideração acerca da utilidade prática de tal 

providência ou de eventual prejuízo decorrente da manutenção da decisão como 

proferida.

34. O pedido de exclusão de termos da sentença foi lançado genericamente 

em apelação sem apresentação de fundamentos para o exame pelo juízo recursal 

e descontextualizado das circunstâncias examinadas na decisão. Matéria preclusa, 

que deveria, ao seu tempo, ter sido discutida em primeiro grau pela via dos 

embargos de declaração e que não possui aptidão para modifi car o conteúdo 

condenatório e declaratório do título judicial. Não conhecimento da apelação no 

ponto.
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35. O pedido de devolução de todos os bens apreendidos é questão estranha 

à apelação criminal, devendo ser formulado junto ao juízo de primeiro grau, a 

quem cabe avaliar a necessidade ou não dos materiais para outras investigações, 

sendo que, somente após, inaugura-se a competência do Tribunal para exame da 

matéria.

36. A legislação pátria adotou o critério trifásico para fi xação da pena, a teor do 

disposto no art. 68, do Código Penal. A pena-base atrai o exame da culpabilidade 

do agente (decomposta no art. 59 do Código Penal nas circunstâncias do 

crime) e em critérios de prevenção. Não há, porém, fórmula matemática ou 

critérios objetivos para tanto, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa 

discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas 

matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 

107.409/PE, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 

9.5.2012).

37. Regra geral, a culpabilidade é o vetor que deve guiar a dosimetria da pena. 

Readequadas as penas-base impostas.

38. Na segunda etapa da dosimetria das sanções, adequada a redução por 

aplicação de atenuante no patamar de 1/6.

39. Os benefícios previstos no artigo 1º, § 5º, da Lei n. 9.613/1998, concedidos 

nestes autos, não podem se estender a outros feitos, alguns inclusive em 

diferentes jurisdições. A pretensão à benesse deve ser submetida a cada um dos 

processos, individualmente.

40. As concessões nos termos em que aplicadas em sentença extrapolam a 

previsão legal e devem ser afastadas, tendo em vista que as Leis n. 9.613/1998 e 

9.807/1999 (artigo 1º, § 5º e artigos 13 e 14, respectivamente) não contemplam a 

possibilidade de fi xação de regime diferenciado ou de dispensa da reparação do 

dano como condição para progressão de regime.

41. Considerando a relevante contribuição de alguns dos acusados, nesta 

ação penal, para o esclarecimento da verdade, cabível a redução das penas a 

eles impostas no patamar de 2/3, com fundamento no artigo 1º, § 5º, da Lei n. 

9.613/1998.

42. Ainda que a lei trate de valor mínimo, a recomposição dos prejuízos 

causados visa à adequada reparação dos danos sofridos pela vítima dos crimes, 

devendo, para tanto, ser composta não apenas de atualização monetária, mas, 

também, da incidência de juros, nos termos da legislação civil.

43. Não há inconstitucionalidade ou ilegalidade em condicionar a progressão 

de regime à reparação do dano, nos termos do artigo 33, § 4º, do Código Penal.

44. Hígida a pretensão punitiva, tendo em vista que não decorridos os lapsos 

prescricionais entre os marcos interruptivos.
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45. Em observância ao quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal 

no Habeas Corpus n. 126.292/SP, tão logo decorridos os prazos para interposição de 

recursos dotados de efeito suspensivo, ou julgados estes, deverá ser ofi ciado à origem 

para dar início à execução das penas.

Extrai-se dos autos que o Paciente foi condenado, em primeiro grau de 

jurisdição, por: (I) um crime de corrupção passiva do art. 317 do CP, com a 

causa de aumento descrita no § 1º do mesmo dispositivo, pelo recebimento de 

vantagem indevida do Grupo OAS, em decorrência de valores oriundos do contrato 

do Consórcio CONEST/RNEST com a Petrobras, à pena de 6 anos de reclusão, além 

de multa de 150 dias-multa, no valor unitário de 5 salários mínimos; e (II) um 

crime de lavagem de dinheiro do art. 1º, caput, inciso V, da Lei n. 9.613/1998, 

envolvendo a ocultação e dissimulação da titularidade do apartamento 164-A 

(tríplex) e do benefi ciário das reformas nele realizadas, à pena de 3 (três) anos e 

6 (seis) meses de reclusão, além de multa de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor 

unitário de 5 (cinco) salários mínimos, na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo 

(concurso material), totalizando 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a serem 

cumpridos em regime inicialmente fechado, além de multa, no total de 185 (cento e 

oitenta e cinco) dias-multa, no valor diário de 5 (cinco) salários mínimos, sendo-lhe 

imposto, ainda, como condição para progressão de regime, a reparação do dano, 

na forma do art. 33, § 4º do CP (fl s. 1.892).

Foram interpostos recursos tanto pelo Ministério Público Federal, quanto 

pela defesa, os quais se restaram julgados em 24.01.2018 pela 8ª Turma daquela 

e. Corte Regional, oportunidade em que, por unanimidade de votos, foi não só 

mantida a condenação do paciente, como majorada a reprimenda anteriormente 

imposta para o patamar de 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime 

inicial igualmente fechado, além de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, à razão 

unitária de 05 (cinco) salários mínimos vigentes ao tempo do último fato criminoso.

No mesmo compasso, em observância ao decidido pelo plenário do c. 

Supremo Tribunal Federal no HC n. 126.292/SP, determinou-se que, tão 

logo decorrido o prazo para a interposição dos recursos dotados de efeito suspensivo, 

ou mesmo quando julgadas as respectivas irresignações, fosse ofi ciada à unidade 

judiciária de origem (13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR), autorizando o 

início da execução das penas impostas no decisum.

Daí o presente writ. Compulsando os autos, percebe-se dos alicerces 

que embasam a pretensão em mesa, que o paciente permaneceu solto durante 

todo o compasso procedimental, não havendo que se falar, portanto, e nesse 
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momento, em qualquer circunstância empírica apta a alterar as condições 

fáticas que legitimaram a sua permanência em liberdade, restando-se ausentes, 

nesse turno, os fundamentos necessários ao encarceramento. Destaca que o 

Paciente sempre adotou postura integralmente colaborativa com a apuração 

criminal, comparecendo a todos os atos processuais, tanto na referida Ação 

Penal, quanto em todos os procedimentos criminais nos quais ostenta a posição 

de investigado/acusado.

Argumenta-se que a decisão apresentada pela e. Suprema Corte, nos autos 

do HC 126.292 e MC nas ADCs 43 e 44, é destituída de caráter vinculante, 

conferindo à execução provisória da pena uma roupagem de mera possibilidade, 

e não uma espécie de obrigatoriedade decorrente do simples exaurimento dos 

recursos ordinariamente interpostos, a depender das circunstâncias do caso 

concreto, sob pena de frontal colisão aos comandos constitucionais, dentre 

eles o inserto no art. 5º, LVII (ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória) e art. 93, IX (todos os julgamentos dos órgãos 

do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 

nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes 

e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à 

intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação), 

bem como a Tratados e Convenções Internacionais.

Obtempera-se que a eventual existência de embargos de declaração (seja 

pelo seu julgamento ou por sua limitação cognitiva-modifi cativa), não constitui 

fundamento idôneo a afastar a iminência do constrangimento inconstitucional, 

ilegal e imotivado a ser imposto ao Paciente.

Pontua, ademais, não ser possível a antecipação de cumprimento da 

reprimenda, uma vez que (fls. 26): “(i) o acórdão condenatório, no tocante à 

execução provisória da pena, se limita a mencionar a súmula 122 do TRF4, deixando 

de apresentar qualquer fundamentação acerca da necessidade de recolhimento do 

Paciente a estabelecimento prisional, violando o artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, (ii) o Ministério Público Federal, seja em primeira ou segunda instância, 

deixou de requerer a execução provisória da pena, de modo que sua decretação ex 

offi  cio pelo Tribunal infringe o princípio da vedação à reformado in pejus; (iii) os 

elementos concretos da causa - como o fato do Paciente ter respondido à ação penal em 

liberdade, apresentando-se à Justiça sempre que demandado; ser primário e de bons 

antecedentes; condenado pela prática de crimes não violentos; idoso; ter sido Presidente 

da República, implementando medidas concretas de combate à criminalidade; e por 
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ser pré-candidato à Presidência da República, líder nas pesquisas de intenção de voto, 

sendo um prejuízo ao exercício da democracia e ao Estado de Direito a privação de 

sua liberdade no período de campanha eleitoral - evidenciam a desnecessidade do 

cumprimento antecipado da pena, e, por fi m, (iv) há plausibilidade das teses de direito 

invocadas pelo Paciente no Recurso Especial que será interposto perante esta Corte”.

Requer, por tudo isso, a concessão da ordem de Habeas Corpus, a fi m de se obstar 

a execução provisória da pena até que sobrevenha eventual decisão penal transitada 

em julgado, homenageando a cláusula pétrea prevista no art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição da República - registrando-se, ainda, desde logo, a necessidade de se 

afastar situação de inelegibilidade na forma do artigo 26-C, da Lei Complementar n. 

64/1990 (fl s. 58).

Às fls. 1.869/1.879, foi indeferida a medida liminar pelo em. Ministro 

Humberto Martins, destacando não se fazer presente o fundado receio de ilegal 

constrangimento, nem mesmo a possibilidade de imediata prisão, com a ressalva, 

ainda, da ausência de plausibilidade do direito invocado, pois a possibilidade de 

execução provisória da pena encontra amparo na jurisprudência das Cortes Superiores.

Às fl s. 1.882, foi comunicada pelo impetrante a juntada, em secretaria, 

de mídia contendo íntegra do julgamento da apelação criminal pela e. Corte 

Regional.

Às fls. 1.891/1.899, foram prestadas as informações pela Autoridade 

Coatora.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal pugnou pela 

denegação da ordem (fl s. 1.903/1.919).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Preliminarmente, vale registrar 

que o habeas corpus preventivo, na esteira do preconizado tanto pelo c. Supremo 

Tribunal Federal, quanto por esta Corte Superior de Justiça, não se revela 

pertinente quando inexistente situação de dano efetivo ou de risco potencial 

ao direito ambulatorial, fazendo-se necessária a comprovação, por meio de pré-

constituição probatória, da concreta vulneração – atual ou iminente – “do jus 

manendi, ambulandi, eundi ultro citroque” do paciente (STF - HC 97.119-AgR/

DF, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello; HC 113.592/SP, Segunda Turma, 
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Rel. Min. Carmen Lúcia; STJ - RHC 65.462/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix 

Fischer; RHC 80.843/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; e 

RHC 63.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

Como já delineado na decisão que negou o pedido liminar (fls. 

1.872/1.873), da lavra do em. Min. Humberto Martins, não há como se vislumbrar, 

seja em uma análise meramente perfunctória ou em um juízo de cognição exauriente, 

“o fundado receio de ilegal constrangimento e a possibilidade de imediata prisão” do 

paciente.

Em análise dos elementos de cognição colacionados ao feito, o que se 

pode aferir pela sentença que condenou o paciente e pelo acórdão exarado 

pelo e. Tribunal Regional Federal é a premissa de que não seria iniciada a 

execução provisória da pena, salvo quando encerrada a jurisdição criminal de 

segundo grau, vale dizer, somente quando exaurida a jurisdição ordinária se faria 

legítimo o cumprimento do comando prisional, sendo esse momento, a contrario 

sensu, o termo a quo para a confi guração de eventual ato consubstanciador do 

constrangimento à liberdade de locomoção.

Vê-se do decisum de origem, exarado pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, 

que o paciente respondeu ao processo em liberdade, sendo possibilitado assim 

permanecer até efetivado o julgamento do recurso de apelação, destacando-se, 

no ponto, que:

“Há depoimentos de pelo menos duas pessoas no sentido de que ele teria 

orientado a destruição de provas, de José Adelmário Pinheiro Filho (itens 536-

537) tomado neste processo, e ainda de Renato de Souza Duque. O depoimento deste 

último foi tomado, porém, em outra ação penal, de n. 5054932-88.2016.4.04.7000.

958. Como defesa na presente ação penal, tem ele, orientado por seus 

advogados, adotado táticas bastante questionáveis, como de intimidação do ora 

julgador, com a propositura de queixa-crime improcedente, e de intimidação de 

outros agentes da lei, Procurador da República e Delegado, com a propositura de 

ações de indenização por crimes contra a honra. Até mesmo promoveu ação de 

indenização contra testemunha e que foi julgada improcedente, além de ação de 

indenização contra jornalistas que revelaram fatos relevantes sobre o presente caso, 

também julgada improcedente (tópico II. 1 a II.4). Tem ainda proferido declarações 

públicas no mínimo inadequadas sobre o processo, por exemplo sugerindo que se 

assumir o poder irá prender os Procuradores da República ou Delegados da Polícia 
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Federal. (...) Essas condutas são inapropriadas e revelam tentativa de intimidação 

da Justiça, dos agentes da lei e até da imprensa para que não cumpram o seu dever.

959. Aliando esse comportamento com os episódios de orientação a terceiros 

para destruição de provas, até caberia cogitar a decretação da prisão preventiva do 

ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

960. Entretanto, considerando que a prisão cautelar de um ex-Presidente da 

República não deixa de envolver certos traumas, a prudência recomenda que se 

aguarde o julgamento pela Corte de Apelação antes de se extrair as consequências 

próprias da condenação. Assim, poderá o ex-Presidente Luiz apresentar a sua 

apelação em liberdade” (Sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, 13ª Vara 

Federal Criminal de Curitiba/PR, fl s. 470/471).

No mesmo diapasão, extrai-se das informações apresentadas pela Autoridade 

Coatora, que foi realizado o julgamento junto àquela Corte Regional, na 

data de 24.01.2018, a qual, após manter a condenação do paciente, majorou a 

reprimenda anteriormente estabelecida e amparada pela decisão emanada do 

plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no HC n. 126.292/SP, determinou 

que, tão logo decorrido o prazo para a interposição dos recursos dotados de efeito 

suspensivo, ou mesmo quando julgadas as respectivas irresignações, fosse ofi ciada 

à unidade judiciária de origem (13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR), 

autorizando o início da execução das penas impostas no decisum.

A propósito, transcrevo parte das informações que foram prestadas pelo 

em. Desembargador Federal João Pedro Gebram Neto:

“Informo, outrossim, que a execução provisória da pena foi determinada 

somente após o esgotamento da instância de segundo grau, como decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal, mesma linha que segue, a propósito, a Súmula n. 122 

deste Tribunal. No ponto, o acórdão de julgamento assim sintetizou: “Em observância 

ao quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 

n. 126.292/SP, tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos dotados 

de efeito suspensivo, ou julgados estes, deverá ser ofi ciado à origem para dar início à 

execução das penas.

Para além do enunciado, do voto condutor (disponibilizado na plataforma 

eletrônica no dia 30.01.2018), integrante do julgamento juntamente com do 

relatório, votos e notas taquigráfi cas, destaco os seguintes fundamentos:
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‘7. DA EXECUÇÃO DAS PENAS

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 

n. 126.292/SP, reviu posicionamento antes fi xado no julgamento do HC n. 84.078, 

fi rmando orientação no sentido da possibilidade de execução das penas tão logo 

exaurido o duplo grau de jurisdição. O entendimento foi pela Suprema Corte no 

julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43 e n. 44, pelo 

que fi cou expresso que o art. 283 do Código de Processo Penal não impede o início 

da execução da pena depois de esgotadas as instâncias ordinárias. A questão foi 

novamente examinada nos autos do ARE n. 964.246/STF, quando, ‘por maioria, 

o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reafi rmou jurisprudência 

no sentido de que é possível a execução provisória do acórdão penal condenatório 

proferido em grau recursal, mesmo que estejam pendentes recursos aos tribunais 

superiores. A decisão foi tomada na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 964.246, que teve repercussão geral reconhecida. Assim, a tese fi rmada pelo 

Tribunal deve ser aplicada nos processos em curso nas demais instâncias’.

Idêntica orientação vem da Súmula n. 122 deste Tribunal que diz: 

“Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da 

pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso 

especial ou extraordinário”. Desse modo, tão logo decorridos os prazos para 

interposição de recursos dotados de efeito suspensivo ou julgados estes, poderá ter início 

a execução da pena, inclusive no tocante às restritivas de direito (TRF4, Agravo de 

Execução Penal n. 5000985-25.2017.404.7117, 8ª Turma, Juiz Federal Nivaldo 

Brunoni, por unanimidade, juntado em 28.04.2017), pelo que deverá ser ofi ciado 

ao juízo de primeiro grau para as providências que entender cabíveis.

Não se está aqui a tratar de prisão cautelar, cujos requisitos são próprios e 

não coincidentes com o atual estágio do processo, mas sim de execução de pena em 

razão de título judicial condenatório, sobre o qual não mais se estabelecerá efeito 

suspensivo diante da eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Assim, a condenação em segundo grau, por si só, é fundamento idôneo para que 

se permita o cumprimento imediato da pena. Neste caso, diferente da prisão cautelar, 

tem-se por premissa que “a presunção de inocência não é absoluta e perde força no 

decorrer do processo, pelo menos após condenação, ainda que de primeira instância” 

(STF - HC 114.688, Rel. Min. Luiz Fux). Tal perda de força é mais intensa com a 

condenação em segundo grau.

A presunção de inocência ganha outros contornos no direito alienígena. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, berço da presunção de inocência e do due process of 
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law, regra geral, não há óbice à prisão após uma sentença condenatória, ainda que 

pendente de recursos. Igual exemplo se retira do Direito francês, onde a Corte de 

Cassação já decidiu pela compatibilidade entre a restrição de liberdade e a presunção 

de inocência, mesmo após condenação ainda recorrível.

[...]

Não vejo porque adotar entendimento diverso daquele seguido por este 

Tribunal em todas as ações penais, o que levou, além do mais, à edição da já 

referida Súmula n. 122. Adotar, assim, outro entendimento neste caso específi co, 

signif icaria emprestar ao presente processo seletividade incompatível com o 

exercício da jurisdição, já que o cumprimento da pena nada mais é do que o 

corolário do resultado do processo, aplicável aos condenados em primeiro e em 

segundo graus.

Como já apontei em inúmeros habeas corpus, o fato de se tratarem de crimes 

de corrupção e de lavagem de dinheiro, i.e., comumente qualifi cados como ‘crimes de 

colarinho branco’, não exclui a gravidade das condutas. Crimes de colarinho branco 

podem ser tão ou mais danosos à sociedade ou a terceiros que crimes praticados nas 

ruas, com violência.

[...]

Por evidente que quase a imensa maioria dos investigados ou réus da “Operação 

Lava-Jato” não colocará em risco a segurança individual de quem quer que seja. E 

pouco provável que cometam pessoalmente qualquer crime violento ou os chamados 

crimes de sangue; talvez nunca portem uma arma de fogo, ou subtraiam diretamente 

recursos de outra pessoa física.

Talvez nos crimes de corrupção os efeitos deletérios não sejam tão visíveis, mas 

isso não os torna menos gravosos. Enquanto alguns poucos se apropriam da coisa 

pública como se privada fosse, sistemas básicos de saúde e ensino agonizam e sangram.

Um sangue invisível e capaz de provocar os maiores males ao Estado e seus 

administrados.

Enfi m, os delitos fi nanceiros e contra a Administração Pública trazem refl exos 

amplos e atingem toda a coletividade. Os efeitos são de tal monta que, passado 

longo tempo, ainda não é possível dimensionar o alcance da corrupção que envolve 

conhecidos empresários, agentes públicos e partidos políticos que se serviram da maior 

empresa estatal.

O desrespeito ao Estado de Direito demanda medida severa, e, havendo fundada 

razão diante das circunstâncias concretas, mostra-se inevitável a adoção de medidas 
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amargas como resposta ao desprezo para com as instituições públicas, certamente 

motivados pela certeza da impunidade.

Para não passar in albis, convém esclarecer que a determinação de 

cumprimento de pena após o julgamento em segunda instância, em nada se 

confunde com as prisões temporárias ou preventivas. Muito se fala a respeito dos 

excessos das prisões preventivas decretadas no âmbito da “Operação Lava- Jato”, 

mas, no mais das vezes, sem qualquer demonstração efetiva de pertinência na 

afi rmação.

Feitas tais considerações, é medida salutar e de efetividade da jurisdição 

criminal que se inicie o cumprimento de penas, tão logo esgotada a jurisdição de 

segundo grau” (Informações prestadas pela Autoridade Coatora, Desembargador 

Federal João Pedro Gebram Neto, fl s. 1.893/1.899).

Nesse compasso, não se faz possível vislumbrar a existência de situação de dano 

efetivo ou de risco potencial ao direito ambulatorial, aptos a respaldar o writ de 

natureza preventiva e, ainda que houvesse, não se pode, no presente caso, considerar 

ilegal ou abusivo o ato perpetrado pelo e. Tribunal de Origem, sendo necessário lembrar 

que o e. Supremo Tribunal Federal, por meio do c. Tribunal Pleno, no julgamento 

do HC n. 126.292/SP, retomou o entendimento que manteve até o ano de 2009 e 

assentou que: “A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau 

de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete 

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

LVII da Constituição Federal” (HC n. 126.292/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori 

Zavascki, DJe 17.5.2016).

A matéria foi objeto de novo exame pela c. Corte Suprema, em 5.10.2016, 

nas ADCs n. 43 e 44, e, posteriormente, no julgamento do ARE n. 964.246, sob a 

sistemática da repercussão geral, nos quais foi novamente afi rmada a possibilidade de 

se executar a pena depois da prolação de acórdão em segundo grau de jurisdição 

e antes do trânsito em julgado da condenação, para garantir a efetividade do 

direito penal e dos bens jurídicos constitucionais por ele tutelados.

A propósito, transcrevo a ementa do referido julgado:

Constitucional. Recurso extraordinário. Princípio constitucional da presunção 

de inocência (CF, art. 5º, LVII). Acórdão penal condenatório. Execução provisória. 

Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafi rmada. 1. Em 

regime de repercussão geral, fi ca reafi rmada a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório 
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proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, 

não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado 

pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário a que 

se nega provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a 

reafi rmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 964.246/SP, Rel. Min. Teori 

Zavascki, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito, DJe 25.11.2016).

Na oportunidade, restou consignado pelo e. Min. Teori Zavascki, quando 

do julgamento ARE n. 964.246, sob a sistemática da repercussão geral, que:

“3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 

126.292 (de minha relatoria, DJe de 17.6.2016), retomando entendimento que 

manteve até o ano de 2009, assentou que a execução provisória de acórdão penal 

condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou 

recurso extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção 

de inocência af irmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 

Submetida a matéria novamente à apreciação do Pleno, desta vez sob a perspectiva da 

constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, o Tribunal, por maioria, 

reafi rmando o que decidira no HC 126.292, indeferiu liminares pleiteadas em Ações 

Declaratórias de Constitucionalidade (ADC 43 e ADC 44), em julgamento ocorrido 

em 5.10.2016.

[...]

O que se af irmou, quando do julgamento do HC 126.292, foi que a 

presunção de inocência, encampada pelo art. 5º, LVII, é uma garantia de sentido 

processualmente dinâmico, cuja intensidade deve ser avaliada segundo o âmbito 

de impugnação próprio a cada etapa recursal, em especial quando tomadas em 

consideração as características próprias da participação dos Tribunais Superiores 

na formação da culpa, que são sobretudo duas: (a) a impossibilidade da revisão de 

fatos e provas; e (b) a possibilidade da tutela de constrangimentos ilegais por outros 

meios processuais mais efi cazes, nomeadamente mediante habeas corpus.

[...]

A dignidade defensiva dos acusados deve ser calibrada, em termos de processo, a 

partir das expectativas mínimas de justiça depositadas no sistema de justiça criminal 

do país. Se de um lado a presunção de inocência juntamente com as demais garantias 

de defesa devem viabilizar ampla disponibilidade de meios e oportunidades para 

que o acusado possa intervir no processo crime em detrimento da imputação contra si 

formulada, de outro, ela não pode esvaziar o sentido público de justiça que o processo 
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penal deve ser minimamente capaz de prover para garantir a sua fi nalidade última, 

de pacifi cação social.

[...]

Realmente, a execução da pena na pendência de recursos de natureza 

extraordinária não compromete o núcleo essencial do pressuposto da não-culpabilidade, 

na medida em que o acusado foi tratado como inocente no curso de todo o processo 

ordinário criminal, observados os direitos e as garantias a ele inerentes, bem como 

respeitadas as regras probatórias e o modelo acusatório atual. Não é incompatível com 

a garantia constitucional autorizar, a partir daí, ainda que cabíveis ou pendentes 

de julgamento de recursos extraordinários, a produção dos efeitos próprios da 

responsabilização criminal reconhecida pelas instâncias ordinárias.

Nessa trilha, aliás, há o exemplo recente da Lei Complementar n. 135/2010 

(Lei da Ficha Limpa), que, em seu art. 1º, I, expressamente consagra como causa de 

inelegibilidade a existência de sentença condenatória por crimes nela relacionados 

quando proferidas por órgão colegiado. É dizer, a presunção de inocência não impede 

que, mesmo antes do trânsito em julgado, o acórdão condenatório produza efeitos 

contra o acusado.

[...]

Nesse quadro, cumpre ao Poder Judiciário e, sobretudo, ao Supremo Tribunal 

Federal, garantir que o processo - o meio de efetivação do jus puniendi estatal 

-, resgate essa sua inafastável função institucional. A retomada da tradicional 

jurisprudência, de atribuir efeito apenas devolutivo aos recursos especial e 

extraordinário (como, aliás, está previsto em textos normativos) é, sob esse aspecto, 

mecanismo legítimo de harmonizar o princípio da presunção de inocência com o 

da efetividade da função jurisdicional do Estado. Não se mostra arbitrária, mas 

inteiramente justifi cável, a possibilidade de o julgador determinar o imediato 

início do cumprimento da pena, inclusive com restrição da liberdade do condenado, 

após fi rmada a responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias (STF - ARE 

964.246 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL, fl s. 02/21)

No mesmo sentido, também no seio do e. Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Decisão monocrática. 

Inexistência de argumentação apta a modificá-la. Manutenção da negativa de 

seguimento. Condenação em segundo grau. Execução provisória. Possibilidade. 

Agravo regimental desprovido. 1. A inexistência de argumentação apta a infi rmar 
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o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A 

jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da possibilidade de execução 

provisória de condenação criminal confirmada em segundo grau, sem que isso 

comprometa o princípio constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo 

art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Nesse sentido, o decidido no HC 126.292, Rel. 

Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2016; na Medida Cautelar nas 

ADCs 43 e 44; e, sob a ótica da repercussão geral, a reafi rmação de jurisprudência no 

ARE 964.246, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 11.11.2016 (Tema 925). 3. Agravo 

regimental desprovido. (HC 137.340 AgR/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Edson 

Fachin, DJe 1º.08.2017).

Processual Penal. Embargos declaratórios em habeas corpus. Tráfi co de drogas, 

associação para o tráfi co, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Prisão cautelar. 

1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não 

compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida 

na impetração. 2. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em 

segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, 

não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade. 

Hipótese de paciente condenado a 22 anos e 3 meses de reclusão, em regime 

inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, 

no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 180 do CP. 3. Embargos declaratórios 

rejeitados. (HC 125.617 ED/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 

14.12.2017).

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para 

o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Inexistência de afronta 

ao princípio da colegialidade. Execução provisória da pena. Possibilidade. 1. Não 

há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da 

faculdade conferida pelo art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente 

ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal. 2. O Plenário 

desta Corte concluiu que a “execução provisória de acórdão penal condenatório 

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

não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo 

artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal” (HC 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 

DJe de 17.5.2016). Entendimento confi rmado no julgamento das medidas cautelares 

nas ADCs 43 e 44 (julgadas em 5.10.2016). E, em repercussão geral, foi reafi rmada a 

jurisprudência, no exame do ARE 964.246 (Relator(a): Min. Teori Zavascki, DJe de 

25.11.2016). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 148.954 AgR/RS, 

Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.12.2017).

A possibilidade de execução provisória da reprimenda era a orientação 

que prevalecia na jurisprudência da e. Suprema Corte, mesmo já sob a égide da 
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Constituição da República de 1988, a exemplo do julgamento do HC 68.726/

DF, em 28.06.1991, de relatoria do então Ministro Néri da Silveira, quando se 

decidiu que a presunção de inocência não impediria a prisão decorrente de 

apelação que teria confi rmado a sentença penal condenatória, cuja ementa a 

seguir transcrevo:

Habeas corpus. Sentença condenatória mantida em segundo grau. Mandado 

de prisão do paciente. Invocação do art. 5º, inciso LVII, da Constituição. Código de 

Processo Penal, art. 669. A ordem de prisão, em decorrência de decreto de custodia 

preventiva, de sentença de pronuncia ou de decisão de órgão julgador de segundo 

grau e de natureza processual e concerne aos interesses de garantia da aplicação da 

lei penal ou de execução da pena imposta, após o devido processo legal. Não confl ita 

com o art. 5º, inciso LVII, da Constituição. De acordo com o par. 2º do art. 27 da Lei n 

8.038/1990, os recursos extraordinário e especial são recebidos no efeito devolutivo. 

Mantida, por unanimidade, a sentença condenatória, contra a qual o réu apelara 

em liberdade, exauridas estao as instancias ordinarias criminais, não sendo, assim, 

ilegal o mandado de prisão que órgão julgador de segundo grau determina se expeca 

contra o réu. Habeas corpus indeferido. (HC 68.726/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri 

da Silveira, DJe 20.11.1992).

No mesmo sentido, o então Min. Moreira Alves, no julgamento realizado 

em 24.09.1991, registrou que a interposição dos recursos extraordinário e especial, 

em razão de não ter efeito suspensivo, não impedem o recolhimento à prisão, quando 

confi rmada a sentença condenatória pelo Tribunal em segundo grau de jurisdição. No 

caso, observa-se da ementa que:

Habeas corpus. - O Plenário desta Corte, ao julgar, em 28.6.1991, o HC 68.726, de 

que foi relator o Sr. Ministro Néri da Silveira, decidiu, por unanimidade de votos, que 

não ofende o princípio do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal a prisão do réu 

condenado, embora ainda sem ter transitado em julgado a decisão condenatória, 

razão por que, aliás, e perfeitamente compatível com o citado dispositivo 

constitucional a norma do par 2º do artigo 27 da Lei n. 8.038/1990 que determina que 

os recursos extraordinário e especial serão recebidos no “efeito devolutivo”. Habeas 

corpus indeferido. (HC 68.841/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJe 

11.10.1991)

Da mesma forma, em julgamento realizado em 08.06.1993, reiterou o 

então Min. Moreira Alves que:

“Habeas corpus”. - Não tendo o recurso especial efeito suspensivo, sua 

interposição não impede o recolhimento a prisão determinado pelo Tribunal de 

Justiça. - Cumprimento da pena em regime fechado no caso de crime hediondo. 
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Regime prisional. Inexistência de ofensa ao artigo 5º, XLVI, da Constituição. 

Precedente da Corte: HC n. 69.603. “Habeas corpus” indeferido. (HC 70.296/DF, 

Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJe 24.09.1993).

Em decisão contemporânea, o então Min. Ilmar Galvão, em julgamento 

realizado em 14.03.1995, também assentou que a decisão de segundo grau, que 

venha confi rmar sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição, autoriza a 

imediata prisão do acusado, uma vez que os recursos extremos seriam despidos de efeito 

suspensivo. Por oportuno, trancrevo a ementa do julgado:

Habeas corpus. Paciente condenado a tres anos de reclusão, pelo crime do 

art. 213 do Código Penal. Pretendido cumprimento da pena em liberdade, por 

inexistência de casa do albergado ou estabelecimento da sentença, ou enquanto 

recorre da decisão. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e fi rme no sentido 

de que a inexistência de estabelecimento adequado ao regime aberto não autoriza 

a aplicação da prisão domiciliar. Prevalencia do interesse público na efetivação da 

sanção penal, em detrimento do interesse individual do condenado. Entendimento 

por igual assentado nesta Corte de que os recursos extraordinário e especial, 

por não estarem revestidos de efeito suspensivo, não impedem a execução 

provisoria da pena de prisão. Habeas corpus indeferido. (HC 71.723/SP, Primeira 

Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJe 16.06.1995)

De igual forma, em julgamento realizado em 25.11.1997, destacou o então 

Min. Octavio Galotti que:

Fixação da pena. Dosimetria suficientemente justificada. Não suspende a 

execução do mandado de prisão a sujeição da decisão condenatória a recurso 

especial ou extraordinário. (HC 75.688/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Octavio Galotti, 

DJe 13.02.1998)

O que se denota, como bem afi rmado pelo então Min. Teori Zavascki, 

é que em diversas oportunidades antes e depois dos precedentes mencionados, 

as Turmas do c. STF afi rmaram e reafi rmaram que o princípio da presunção de 

inocência não inibiria a execução provisória da pena imposta, ainda que pendente 

o julgamento de recurso especial ou extraordinário: HC 79.814, Segunda Turma, 

Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 13.10.2000; HC 80.174, Segunda Turma, Rel. Min. 

Maurício Corrêa, DJ 12.4.2002; RHC 84.846, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos 

Velloso, DJ 5.11.2004; RHC 85.024, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, 

DJ 10.12.2004; HC 91.675, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 

7.12.2007 (STF - ARE 964.246 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL, fl s. 06).



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

796

Com efeito, o vetor hermenêutico atualmente conferido pela e. Corte 

Suprema e por esta Corte Superior, repisando a jurisprudência por um lapso 

temporal adormecida, direciona-se, novamente, no sentido de que o artigo 

283 do CPP (Ninguém poderá ser preso senão em fl agrante delito ou por ordem escrita 

e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença 

condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em 

virtude de prisão temporária ou prisão preventiva) não impede a antecipada 

execução da reprimenda, pois uma vez encerrada a análise de fatos e provas 

que assentam a culpa do condenado, com o exaurimento das instâncias 

ordinárias, legitimada está a execução provisória, independentemente do 

preenchimento dos pressupostos e requisitos insertos no artigo 312 do 

Código de Processo Penal ou mesmo de específi co requerimento ministerial, 

uma vez que não são dotados os recursos extremos de efeito suspensivo.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Decisão monocrática. 

Inexistência de argumentação apta a modificá-la. Manutenção da negativa de 

seguimento. Condenação em segundo grau. Execução provisória. Possibilidade. 

Agravo regimental desprovido. 1. A inexistência de argumentação apta a infi rmar 

o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Nos 

termos do decidido pelo Tribunal Pleno, “a execução provisória de acórdão penal 

condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial 

ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção 

de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal.” (HC 

126.292, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2016). 3. 

Na mesma direção, ao indeferir tutela cautelar nas ADCs 43 e 44, o Plenário conferiu 

interpretação conforme ao art. 283, CPP, para o fim de assentar que é coerente 

com a Constituição o principiar de execução criminal quando houver condenação 

confirmada em segundo grau, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo ao 

recurso cabível. 4. Por fi m, sob a ótica da repercussão geral, o Tribunal reafi rmou 

sua jurisprudência para o fi m de explicitar que “a execução provisória de acórdão 

penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso 

especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da 

presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal.” (ARE 964.246, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 11.11.2016) 5. Agravo 

regimental desprovido. (HC 137.908 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson 

Fachin, DJe 06.03.2017).

No mesmo passo, esta Corte Superior de Justiça:

Execução provisória da reprimenda imposta ao réu. Pendência de julgamento 

dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no julgamento 
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do recurso de apelação. Coação ilegal caracterizada. 1. O Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292/SP, por maioria de votos, 

firmou o entendimento de que é possível a execução provisória de acórdão 

penal condenatório, ainda que sujeito a recursos de natureza extraordinária, 

não havendo que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, 

compreensão que foi recentemente confirmada pelo aludido colegiado ao 

apreciar as ADCs 43 e 44. 2. Em atenção ao que decidido pelo Pretório Excelso, este 

Sodalício passou a admitir a execução provisória da pena, ainda que determinada 

em recurso exclusivo da defesa, afastando as alegações de reformatio in pejus e de 

necessidade de comprovação da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do 

Código de Processo Penal, uma vez que a prisão decorrente da decisão que confi rma 

a condenação encontra-se na competência do juízo revisional, não dependendo 

da insurgência da acusação. Precedentes. 3. Na espécie, de acordo com extrato de 

movimentação processual obtido na página eletrônica do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, ainda estão pendentes de julgamento embargos de declaração 

opostos contra o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, o que 

impede a execução provisória da sanção imposta ao paciente, à luz do que decidido 

pela Corte Suprema. Precedente do STJ. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem 

concedida de ofício para suspender a execução provisória da pena imposta 

ao paciente até o esgotamento da jurisdição ordinária. (HC 371.240/SP, Quinta 

Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 21.02.2017).

Nesse painel, a peculiaridade da situação é que ditará a possibilidade de 

suspensão dos efeitos do julgado, sem afastar do julgador, dentro de seu inerente 

poder geral de cautela, a possibilidade de excepcionalmente atribuir, no exercício 

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

o início da execução provisória da pena.

Assim, a execução provisória da pena passa a ser um consectário lógico 

do julgamento condenatório proferido pelo segundo grau de jurisdição. Não há que se 

falar, portanto, na esteira da fi rme jurisprudência dos Tribunais Superiores, em ofensa 

ao princípio da presunção de inocência e tampouco em reformatio in pejus, quando 

tão logo exaurida a instância ordinária.

Nesse sentido, vale transcrever o entendimento dos em. Ministros que 

compõem este Tribunal Superior:

Agravo regimental. Violação do art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 

Tema 339/STF. Não ocorrência. Pressupostos de admissibilidade de recursos 

de outros Tribunais. Tema 181/STF. Execução provisória da pena. Possibilidade. 

Repercussão geral reconhecida. Tema 925/STF.

[...]
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3. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 964.246, 

em regime de repercussão geral da matéria, decidiu que a execução provisória de 

acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, mesmo que sujeito a recurso 

especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de 

inocência (Tema 925/STF). Agravo regimental improvido (AgRg no RE nos EDcl nos 

EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 988.650/SC, Corte Especial, Rel. Min. Humberto 

Martins, DJe 27.10.2017).

Processual Penal. Habeas corpus. Gestão fraudulenta de instituição fi nanceira. 

Execução provisória da pena. Possibilidade. Dosimetria da pena. Flagrante 

ilegalidade. Constrangimento ilegal caracterizado. Habeas corpus não conhecido. 

Ordem concedida de ofício.

1. Após o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP (STF, Relator Ministro Teori 

Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.2.2016), esta Corte passou a adotar o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “a execução provisória de acórdão 

penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso 

especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção 

de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal”. Em outras 

palavras, voltou-se a admitir o início de cumprimento da pena imposta pelo simples 

esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado da 

condenação, nos termos da Súmula 267/STJ.

2. O Supremo Tribunal Federal também reconheceu a repercussão geral do 

tema (ARE 964.246/SP, Rel. Ministro Teori Zavascki) e, em 11.11.2016, decidiu, em 

Plenário Virtual, pela reafi rmação de sua jurisprudência externada no mencionado 

HC 126.292/SP.

3. Quanto à alegação de que não seria possível dar início à execução da pena, 

pois a sentença condenatória teria garantido ao paciente o direito de recorrer 

em liberdade, tem-se que esta Corte fi rmou posicionamento no sentido de que 

não há falar em reformatio in pejus, pois a determinação de execução provisória 

da pena encontra-se dentre as competências do juízo revisional e independe de 

recurso da acusação. [...]

11. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, apenas para 

redimensionar a pena do paciente para 3 anos e 6 meses de reclusão, a ser 

inicialmente cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 60 dias-multa, 

mantida a legalidade da execução imediata da pena privativa de liberdade (HC 

398.781/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 31.10.2017).

Habeas corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão 

determinada pelo Tribunal após o julgamento da apelação. Possibilidade. 

Execução provisória da pena. Legalidade. Recente entendimento do Supremo 

Tribunal Federal. Ausência de violação do princípio da presunção de inocência. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. Regime inicial semiaberto. Maus 
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antecedentes. Recrudescimento do regime. Possibilidade. Habeas corpus 

denegado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inocência.

3. O Superior Tribunal de Justiça já fi rmou orientação no sentido de que não 

há falar em reformatio in pejus, pois a prisão decorrente de acórdão confi rmatório 

de condenação prescinde do exame dos requisitos previstos no art. 312 do 

Código Penal. Entende-se que a determinação de execução provisória da pena 

encontra-se dentre as competências do Juízo revisional e independe de recurso 

da acusação. Precedentes.

[...]

6. Habeas corpus denegado (HC 412.538/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo 

Soares da Fonseca, DJe 24.10.2017).

Agravo regimental no habeas corpus. Execução provisória da pena. 

Possibilidade. Exaurimento das instâncias ordinárias. Precedentes do STF e desta 

Corte. Efeito suspensivo ao recurso especial. Impossibilidade. Recurso inexistente 

no momento da impetração. Habeas corpus. Via inadequada para a concessão do 

referido efeito. Agravo regimental desprovido.

1. No julgamento do HC n. 126.292/MG, realizado em 17.2.2016, o Supremo 

Tribunal Federal, em sua composição plena, passou a admitir a possibilidade 

de imediato início do cumprimento provisório da pena após o exaurimento das 

instâncias ordinárias, inclusive com restrição da liberdade do condenado, por 

ser o recurso extraordinário, assim como o recurso especial, desprovido de efeito 

suspensivo, sem que isso implique violação ao princípio da não culpabilidade. Tal 

entendimento foi mantido, pela Suprema Corte no exame das Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade n. 43 e 44, em 5.10.2016. O Superior Tribunal de Justiça também 

adotou o aludido posicionamento a partir do julgamento, pela Sexta Turma, dos EDcl 

no REsp n. 1.484.415/DF, da relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz.

2. Evidenciado que no momento da impetração o recurso especial não havia 

sido interposto ainda, eis que pendente de julgamento embargos declaratórios 

opostos pela defesa, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo a 

recurso inexistente.
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3. O habeas corpus não é a via adequada para a concessão de efeito suspensivo 

a recurso especial. Precedentes desta Corte. Agravo regimental desprovido (AgRg 

no HC 380.537/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe 1º.8.2017).

Agravo regimental no recurso especial. Extração de cópia dos autos e remessa 

à origem para execução provisória da pena. Providência embasada na alteração 

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da presunção de não 

culpabilidade. Insurgência desprovida.

1. Nos termos do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do HC n. 126.292, a determinação de imediato início do cumprimento da 

pena após a afi rmação da responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias se 

revela consentânea com os princípios encartados na Constituição Federal, mormente 

em razão da ausência, em regra, de efeito suspensivo aos recursos de natureza 

extraordinária.

2. Agravo regimental desprovido (AgR no REsp 1.604.256/MG, Quinta Turma, 

Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 1º.8.2017).

Agravo regimental no recurso em habeas corpus. Crime do art. 37 da Lei n. 

11.343/2006. Apelação julgada. Expedição de mandado de prisão. Ausência 

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

inocência. Inocorrência. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Recurso 

a que se nega provimento.

1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 5.10.2016, no julgamento das 

medidas cautelares nas ações diretas de constitucionalidade 43 e 44, por maioria 

de votos, confi rmou entendimento antes adotado no julgamento do HC 126.292, no 

sentido de que a execução provisória da pena não afronta o princípio constitucional 

da presunção de inocência, de modo que, confi rmada a condenação por colegiado 

em segundo grau, e ainda que pendentes de julgamento recursos de natureza 

extraordinária (recurso especial e/ou extraordinário), a pena poderá, desde já, ser 

executada. Ressalva do entendimento da Relatora.

2. Esse posicionamento foi reafi rmado no Plenário Virtual do Supremo Tribunal 

Federal, por ocasião da análise do ARE 964.246, que teve repercussão geral 

reconhecida. Assim, a tese fi rmada pelo Pretório Excelso deve ser aplicada nos 

processos em curso nas demais instâncias.

3. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infi rmados 

por razões efi cientes, é de ser negada simples pretensão de reforma.

4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no RHC 88.361/PR, 

Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 27.10.2017).

Noutro diapasão, sustenta o impetrante a plausibilidade de reforma do 

recurso de apelação, considerando as teses de direito que serão invocadas no 
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Recurso Especial a ser interposto perante esta Corte, sendo elas: 1) a imotivada 

majoração da pena-base: manifesto fi m de evitar a prescrição da pretensão 

punitiva - frontal contrariedade à sedimentada jurisprudência desta Corte; 2) a 

des(necessária) demonstração de um ato de ofício concreto para confi guração do 

crime de corrupção passiva - possível atipicidade da conduta; 3) a condenação 

pelo crime de corrupção passiva galgada na Teoria do Domínio do Fato - 

Impossibilidade; 4) a possível inexistência do crime de lavagem de dinheiro; 5) 

a possível atipicidade quanto ao crime de lavagem - mero exaurimento do delito 

antecedente; 6) a negativa de vigência do artigo 158 do Código de Processo 

Penal; 7) a incorreta aplicação das regras processuais de competência - artigos 

69 e 70 do Código de Processo Penal; 8) a má aplicação do art. 254 do Código 

de Processo Penal - Contrariedade à jurisprudência deste Tribunal Superior; 9) 

a negativa de vigência do artigo 616 do Código de Processo Penal.

No ponto, não obstante a relevância, em tese, da matéria aventada no 

presente writ, o que pretendem os impetrantes é a antecipação de eventual análise 

recursal, com a substituição da via adequada, de matéria que ainda sequer foi 

sepultada pela instância a quo, em razão da oposição de Embargos Declaratórios 

na origem, o que conduziria, nesse momento, em caso de incursão no âmbito de 

cognição pretendido, indevida supressão de instância.

Por fim, no que se refere à pretensão de afastamento da situação de 

inelegibilidade do paciente, na forma como preconiza o artigo 26-C, da Lei 

Complementar n. 64/1990 (que estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º da 

Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina 

outras providências), cumpre destacar que não foi a referida tese abordada pelo e. 

Tribunal de origem, ao passo em que, uma vez analisada no presente momento, 

confi gurar-se-ia, também, indevida supressão de instância.

Sobre o tema, vale transcrever o seguinte julgado:

Penal. Crime contra a ordem tributária. Art. 1º, inciso II, segunda parte. Lei n. 

8.137/1990. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Decreto condenatório 

transitado em julgado. Impetração que deve ser compreendida dentro dos limites 

recursais. Nulidade do julgamento. Ausência de intimação pessoal do réu da 

sentença condenatória. Constrangimento ilegal não evidenciado. Interposição de 

apelação. Ausência de prejuízo. Julgamento da apelação. Acórdão disponibilizado 

no Diário da Justiça Eletrônico. Intimação pessoal. Desnecessidade. Violação dos 

direitos políticos. Matéria não examinada pelo Tribunal Estadual. Supressão de 

instância. Não cabimento em sede de habeas corpus. Ordem denegada.

[...]
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VI. Não tendo o pleito de ilegalidade quanto à suspensão dos direitos políticos sido 

submetido ao crivo do órgão colegiado do Tribunal a quo, não pode ser conhecida 

por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

VII. Sobressai a incompetência deste Superior Tribunal de Justiça para a análise da 

impetração, quando a matéria de fundo, alegada no mandamus, não foi objeto de 

debate e decisão pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 

Precedente.

VIII. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, amparada pelo 

entendimento da Suprema Corte, é no sentido de que a suspensão de direitos políticos 

não é matéria passível de debate em sede de habeas corpus, não se tratando de 

violação ao direito de locomoção.

IX. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator. (HC 222.217/SC, Quinta 

Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 20.06.2012).

Frente a tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência 

de qualquer ilegalidade na determinação de que o paciente inicie o cumprimento 

provisório da pena, após o esgotamento dos recursos em segundo grau (no caso, os 

Embargos de Declaração).

Ante o exposto, conheço em parte do presente mandamus, ao passo em que, 

nessa extensão, denego a ordem de habeas corpus.

É o voto.

VOTO-VOGAL

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

preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor do ex-Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, em que se indica como autoridade coatora o Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região.

Na primeira instância, o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses 

de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro, reconhecido o direito de apelar em liberdade.

O Tribunal revisor manteve a condenação do paciente, com aumento da 

pena anteriormente imposta para 12 anos e 1 mês de reclusão, noticiando a 

execução provisória da pena após o exaurimento das instâncias ordinárias.

Os impetrantes pretendem, em síntese, impedir a expedição de mandado 

de prisão oriundo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região antes do eventual 

trânsito em julgado da condenação criminal.
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Sustentam, preliminarmente, que não estão presentes, na espécie, os 

requisitos da segregação cautelar pois “o Paciente acompanhou todo o trâmite 

do processo-crime em liberdade, não se podendo cogitar, em nenhum momento, 

conduta que pudesse, ainda que minimamente, confi gurar um dos pressupostos 

e requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Mais que isso, o 

Paciente sempre adotou postura integralmente colaborativa com a apuração 

criminal, comparecendo a todos os atos processuais necessários em todos os 

procedimentos criminais nos quais ostenta a posição de investigado/acusado” (fl . 

4, e-STJ).

De outra parte, defendem que:

(...) o quanto consignado no Supremo Tribunal Federal – por apertada maioria – 

no HC 126.292 e MC nas ADCs 43 e 44 é destituído de caráter vinculante, incumbe 

a este Tribunal Superior decidir de forma a prestigiar os valores constitucionais 

que atualmente se encontram ameaçados, sobretudo quando deparado com um 

preceito normativo cuja redação é categórica, caso do art. 5, LVII, do Estatuto da 

República.

(...)

Assim – ainda que ignorados os dispositivos constitucionais e legais 

frontalmente transgredidos pela nova inclinação jurisprudencial da Suprema 

Corte, o que se faz, evidentemente, por mera concessão dialética – deve se 

ressaltar que o entendimento adotado pela Corte Máxima, nos julgamentos do 

HC 126.292 e na cautelar da ADC 43 e ADC 44, tornou a execução provisória da 

pena uma possibilidade – e não uma obrigação – que deve esta ser avaliada 

conforme as circunstâncias do caso concreto.

Essas circunstâncias – ressalve-se – não se encontram presentes no caso ora 

em comento (fl s. 11-19, e-STJ).

Asseveram, ainda, que a execução provisória da pena não se presume, 

tampouco possui caráter automático. Subsiste, como é de se esperar de qualquer 

medida restritiva da liberdade decretada em caráter provisório, o dever de 

fundamentação da decisão judicial, inocorrente na espécie (CF/1988, arts. 93, 

IX e 5º, LVII). Proclamam, no tópico, inválido o argumento da Súmula 122 

daquela Corte, de seguinte teor: “Encerrada a jurisdição criminal de segundo 

grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da 

eventual interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Não reconhecem, aliás, o efeito vinculante da decisão proferida pelo 

Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal no ARE 964.246, em regime de 

repercussão geral (Tema 925/STF).
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Consideram, pois, inteiramente desnecessária e ilegal eventual decretação 

de prisão preventiva ou antecipação da execução da pena privativa de liberdade 

fi xada pela instância revisora. Lembram, a propósito, a idade avançada do 

paciente e sua liderança pessoal e nacional, como pré-candidato à Presidência 

da República.

Registram a necessidade de afastar a situação de inelegibilidade do 

paciente, nos termos da Lei Complementar n. 64/1990, art. 26-C.

Pontuam que a ameaça concreta de prisão feita pelo Tribunal de origem, 

sem pedido do MPF, infringe o princípio da vedação à reformatio in pejus.

Tecem, ainda considerações sobre a plausibilidade das teses jurídicas 

que serão esposadas no provável e futuro recurso especial a ser interposto 

(incompetência do Juízo Federal da 13ª Vara do Paraná; atipicidade das 

condutas, erro na dosimetria, falta de fundamentação, nulidades, etc.), o que 

justifi ca, mais ainda, em caráter preventivo, o afastamento do justo receio de 

prisão existente.

Liminar indeferida no recesso forense.

Informações prestadas.

O MPF opina pela denegação da segurança.

Os embargos de declaração opostos ainda pendem de decisão do TRF/4ª 

Região.

É o resumo do habeas corpus preventivo!

Efetivamente, não há possibilidade imediata de o direito ambulatorial 

do paciente ser constrangido, tendo em vista que a jurisdição ordinária ainda 

não se esgotou. Pendem de decisão os embargos de declaração opostos pelo 

sentenciado, ora paciente. Daí o caráter preventivo solicitado.

Diante dos termos da parte fi nal do acórdão impugnado, a proximidade 

do julgamento dos aclaratórios opostos e tendo em vista o teor da Súmula 122 

do TRF/4ª Região, utilizada como razão de decidir, penso que há, em princípio, 

fundado e concreto receio do paciente à prisão, decorrente da chamada execução 

provisória da pena anunciada. Vislumbro, pois, risco potencial (HC 102.041/

SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 20.4.2010, DJe de 

19.8.2010) a justifi car o manejo do writ preventivo, pelo menos em parte da 

ampla argumentação desenvolvida pela brilhante defesa.
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É preciso recordar que a decisão impugnada não se vincula aos pressupostos 

do art. 312 da Lei Adjetiva Penal. Não se trata de prisão preventiva. Se dela se 

tratasse, estaria eu inteiramente de acordo com a linha de argumentação deduzida 

pela defesa. A instrução processual transcorreu normalmente, com a presença 

constante do acusado e/ou da defesa. Não há qualquer comprometimento 

da aplicação da Lei penal (ao contrário, mesmo com a cassação da ordem de 

recolhimento de passaporte pelo TRF/1ª Região, em outro processo, o paciente 

até desistiu de efetuar viagem internacional). As condições pessoais do Sr. Luiz 

Inácio Lula da Silva são favoráveis (primário, sem antecedentes, aposentado, 

idoso, com residência fi xa, etc.). Se não foi imprescindível sua prisão ou a fi xação 

de outras medidas cautelares, durante a instrução, é óbvio que não haveria 

motivo para se cogitar, agora, em preventiva.

Acontece que a defesa insiste, com muito brilho – diga-se de passagem – 

que essa linha de argumentação deve ser levada em consideração também na 

fase da chamada execução provisória da pena. E aí mora a controvérsia entre o 

Ministério Público e os impetrantes.

Busca-se, em síntese, a revogação imediata da determinação próxima de 

expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, estabelecida pelo 

Tribunal de origem por ocasião do julgamento da apelação, que manteve a 

condenação imposta em primeira instância, com agravamento da pena privativa 

de liberdade e permanência do regime prisional inicialmente fechado.

Em outras palavras, a questão jurídica limita-se a verifi car se é possível dar 

início à execução provisória da pena.

O art. 5º, LVII, da Constituição Federal, de fato, estabelece o princípio 

da presunção de inocência: ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória. No Brasil, por uma opção do legislador 

constituinte, adota-se o sistema do trânsito em julgado para a quebra da 

presunção de inocência.

Partindo da premissa constitucional da não culpabilidade e em observância 

ao que determina o art. 283 do Código de Processo Penal, desde fevereiro/2009 

(STF/HC n. 84.078/MG) e até o mês de fevereiro/2016 (STF/HC n. 126.292/

MG), prevalecia, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a privação 

antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime, mesmo que determinada 

pelo Tribunal local após o julgamento da apelação, revestia-se de caráter 

excepcional (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Embora possível, a segregação 
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cautelar deveria estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, 

da CF) que demonstrasse a existência da prova da materialidade do crime e a 

presença de indícios sufi cientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou 

mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Isso porque se 

tratava de prisão com natureza cautelar e preventiva.

Nesse sentido:

[...] 3. Esta Corte possui entendimento de que a prisão decretada por ocasião 

do acórdão condenatório recorrível possui natureza cautelar, de forma que o 

Tribunal deve adotar fundamentos idôneos a justifi car a necessidade da prisão 

antes do trânsito em julgado da referida decisão, o que não ocorreu no presente 

caso. [...] (HC 298.756/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 

16.06.2015, DJe 03.08.2015).

[...] 4. O exaurimento dos recursos nas instâncias ordinárias, por si só, não exime 

o Tribunal de fundamentar a segregação cautelar do acusado, em especial quanto 

à necessidade da prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 

Precedentes do STF e desta Corte.

5. Habeas corpus não conhecido. Acolhido o parecer ministerial. Ordem 

concedida, de ofício, para restabelecer a decisão singular que facultou ao paciente 

o direito de recorrer em liberdade. (HC 308.788/SP, minha Relatoria, julgado em 

1º.09.2015, DJe 08.09.2015).

Esta orientação jurisprudencial, entretanto, foi reformulada em fevereiro 

de 2016: o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar o HC n. 126.292, 

entendeu que a possibilidade de início da execução da pena condenatória 

após a confirmação da sentença em segundo grau não ofende o princípio 

constitucional da presunção da inocência. Na dicção do saudoso e inesquecível 

relator do caso, Ministro Teori Zavascki, a manutenção da sentença penal pela 

segunda instância encerra a análise de fatos e provas que assentaram a culpa 

do condenado, o que autoriza o início da execução da pena. Confi ra-se, por 

oportuno, a ementa do referido acórdão:

Constitucional. Habeas corpus. Princípio constitucional da presunção de 

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

de Segundo Grau de Jurisdição. Execução provisória. Possibilidade.

1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de 

apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o 

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

da Constituição Federal.
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2. Habeas corpus denegado. (HC 126.292, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal 

Pleno, julgado em 17.02.2016, processo eletrônico DJe-100, divulgado em 

16.05.2016, publicado em 17.05.2016, g.n.).

Em nova oportunidade, desta vez em sede de Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADCs n. 43 e 44), o Plenário da Corte Suprema, em 

5.10.2016, reafi rmou o entendimento de que o art. 283 do CPP não impede o 

início da execução da pena após condenação em segunda instância, assentando 

que é coerente com a Constituição Federal o iniciar a execução criminal quando 

houver condenação confi rmada em segundo grau, salvo atribuição expressa 

de efeito suspensivo ao recurso cabível (http://www.stf.jus.br/portal/cms/

verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326754).

Sobre o disposto no art. 283 do CPP, faço a mesma ressalva da Ministra 

Maria Th ereza de Assis Moura, em situação análoga:

Embargos de declaração. Habeas corpus. Argumentos apresentados na 

sustentação oral. Omissões que devem ser sanadas. Acolhimento.

1. O art. 283 do Código de Processo Penal, ao condicionar a prisão à sentença 

defi nitiva, sem dúvida, é corolário do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, que 

determina que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. 

Contudo, o Supremo Tribunal Federal fi rmou entendimento no sentido de que 

não viola a garantia constitucional a prisão determinada após esgotadas as 

instâncias ordinárias. Ressalva do entendimento da Relatora quanto ao mérito da 

questão.

2. Diante do aludido posicionamento da Corte Suprema, não há ilegalidade na 

determinação da execução da pena após rejeitados os embargos de declaração 

formulados contra o acórdão da apelação.

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar as omissões apontadas, sem 

alteração do julgado. (EDcl no HC 354.441/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 1º.08.2016).

Anoto, aliás, que, em trabalho que apresentei no Doutorado em São Paulo, 

no ano de 2016, em disciplina ministrada pelo festejado Professor e jurista Luiz 

Régis Prado, tive a oportunidade de sustentar também a tese não acolhida pela 

maioria do STF, quanto ao art. 283 da Lei Adjetiva Penal.

Portanto, no julgamento do ARE 964.246/SP, submetido à sistemática da 

repercussão geral, instituto que confere força vinculante à matéria já decidida 

pelo Supremo Tribunal Federal, consoante disposto nos arts. 1.039, caput e 

parágrafo único, e 1.040, I, II e II, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

reafi rmou-se:
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Constitucional. Recurso extraordinário. Princípio constitucional da presunção 

de inocência (CF, art. 5º, LVII). Acórdão penal condenatório. Execução provisória. 

Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. 1. Em 

regime de repercussão geral, fi ca reafi rmada a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório 

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

não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado 

pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário a que 

se nega provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a 

reafi rmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 964.246 SP, Relator Min. Teori 

Zavascki, julgado em 10.11.2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito 

DJe-251 divulg 24.11.2016 public 25.11.2016.).

Sobre o efeito vinculante da referida decisão: HC 125.617 ED, Relator 

Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 1º.12.2017, Processo Eletrônico 

DJe-288 divulg 13.12.2017 public 14.12.2017; HC 148.954 AgR, Relator Min. 

Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 1º.12.2017, Processo Eletrônico 

DJe-289 divulg 14.12.2017 public 15.12.2017 e HC 137.908 AgR, Relator 

Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.03.2017.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Corte Especial, a Terceira 

Seção, a Quinta e a Sexta Turmas têm reafi rmado o caráter vinculante do julgado 

proferido no ARE 964.246 RG, consoante se constata dos seguintes precedentes: 

AgRg no RE nos EDcl no RHC 80.470/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Corte Especial, julgado em 29.11.2017, DJe 12.12.2017; AgRg no RE nos EDcl 

nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 988.650/SC, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Corte Especial, julgado em 18.10.2017, DJe 27.10.2017; AgRg no RE 

no AgRg no RHC 76.199/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, 

julgado em 07.06.2017, DJe 14.06.2017; Rcl 30.193/SP, Rel. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11.05.2016, DJe 16.06.2016; Rcl 

31.799/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 13.12.2017, 

DJe 19.12.2017; EAREsp 606.623/RJ, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Terceira 

Seção, julgado em 13.09.2017, DJe 05.10.2017 AgRg no HC 409.274/PE, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017, DJe 19.12.2017 

e AgRg no RHC 91.302/DF, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 28.11.2017, DJe 04.12.2017.

Aliás, sobre o tema, a Corte Especial do STJ, ao interpretar a nova diretriz 

do Excelso Pretório, passou a entender que a execução provisória da pena pode 

ocorrer até mesmo nas ações originárias que por aqui tramitam (instância 

única), considerando que esgotada estará a matéria fática correspondente. A 

propósito, confi ram-se:
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Penal e Processual Penal. Questão de ordem. Ação penal originária. 

Desembargador. Tribunal de Justiça. Acórdão condenatório. Embargos 

declaratório5s. Rejeitados. Exaurimento da cognição de matéria fática. 

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

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

julgamento do HC 126.292/SP, de relatoria do Min. Teori Zavascki, o exaurimento 

da cognição de matéria fática é o balizador determinante a autorizar a execução 

provisória da pena.

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

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

cognição fática.

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

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

Corte Especial.

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

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

efeito suspensivo.

Determinada a expedição, incontinenti, do mandado de prisão e da guia de 

cumprimento provisório da pena.

(QO na APn 675/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 

06.04.2016, DJe 26.04.2016).

Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de 

declaração na ação penal. Reiteração de alegações já devidamente analisadas e 

rejeitadas. Caráter penal. Processo Penal. Embargos de declaração nos embargos 

de declaração na ação penal originária. Ausência dos vícios previstos no art. 619, 

do Código de Processo Penal. Inconformismo com o acórdão recorrido. Aclaratórios 

rejeitados. Exaurimento da cognição de matéria fática. Possibilidade de expedição 

imediata de mandado de prisão em face dos réus condenados a pena privativa de 

liberdade.

..........................................

3.8 - Embargos de declaração rejeitados 4. Do pedido do Ministério Público 

Federal de execução antecipada da pena 4.1 - O Supremo Tribunal Federal, ao 

julgar o HC 126.292/SP, passou a adotar o entendimento de que não viola a presunção 

constitucional de não culpabilidade a execução provisória da pena quando pendente 

recurso sem efeito suspensivo, como são os recursos extraordinários e especial, nos 

quais não há mais possibilidade de discussão acerca da matéria de fato.

4.2 A tese foi reafi rmada pela Corte Constitucional em sede de repercussão geral 

no âmbito do Agravo em Recurso Extraordinário n. 964.246/SP nos seguintes termos: 

“fi ca reafi rmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que 
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a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, 

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

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

Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com o 

reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafi rmação da jurisprudência 

sobre a matéria” (ARE 964.246 RG, Rel.: Min. Teori Zavascki, julgado em 10.11.2016, 

DJe 25.11.2016).

4.3 - Recentemente, esta Corte Especial também admitiu a execução 

provisória da pena no âmbito de ação penal originária n. 675/GO ao 

fundamento de que “é possível iniciar-se o cumprimento da pena, pendente 

o trânsito em julgado, porque eventual recurso de natureza extraordinária 

não é dotado de efeito suspensivo”. (QO na APn 675/GO, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 06.04.2016, DJe 26.04.2016).

4.4 - O caso em concreto admite seja deferido o pedido do Ministério Público 

Federal de imediata expedição de mandado de prisão em face dos réus em 

relação aos quais a ação penal foi julgada procedente.

4.5 - Após prolatado o acórdão penal condenatório, houve a oposição 

de dois embargos de declaração, os quais não foram acolhidos com efeito 

modifi cativo. Não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, porquanto houve a possibilidade de rediscussão dos fundamentos 

fáticos do acórdão recorrido.

4.6 - Com a rejeição dos presentes aclaratórios, foram esgotadas as 

possibilidades de interposição de recurso perante esse Superior Tribunal 

de Justiça, razão pela qual resta aos réus tão somente a interposição de 

eventual recurso extraordinário, sem efeito suspensivo e restrito a matérias 

essencialmente de direito. Assim, exaurida a instância desse Superior Tribunal 

de Justiça, está encerrada etapa processual voltada para o exame de provas e 

fatos relacionados ao mérito da ação penal.

4.7 - Deferido o pedido do Ministério Público Federal e determinada a 

imediata expedição de carta de sentença e de mandado de prisão em face de 

Valci José Ferreira de Souza, José Carlos Gratz, Francisco Carlos Perrout, Luiz 

Carlos Mateus, João de Sá Netto, bem como a remessa de cópia dos autos 

originais à Seção Judiciária de Vitória/ES para fi ns do início da execução das 

penas cominadas aos réus.

(EDcl nos EDcl na APn 300/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte 

Especial, julgado em 18.10.2017, DJe 23.10.2017).

Assim, a partir do início de 2016, o guardião da Constituição Federal 

esclarece (determinando) que a segregação do cidadão, após o exaurimento da 

jurisdição das instâncias ordinárias, independe do preenchimento dos requisitos 

do art. 312 do Código de Processo Penal porque representa a (então autorizada) 

execução provisória da pena, não havendo mais que se falar em prisão preventiva.
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De outra parte, não há que se falar em reformatio in pejus, pois a prisão 

decorrente de decisão confi rmatória de condenação do Tribunal de apelação 

não depende do exame dos requisitos previstos no art. 312 do CP. Está na 

competência do Juízo revisional e independe de recurso da acusação. No ponto, 

a bela tese desenvolvida pela defesa tem por base respeitável diretriz pretoriana 

superada:

(...) A ausência de efeito suspensivo ao Recurso Especial não acarreta, por 

si só, a execução provisória da pena, quando não fundamentada a constrição 

cautelar nas hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes do 

STF e do STJ. VI. Conforme julgado desta Corte, “a decretação da prisão cautelar 

pela Corte de 2º grau, em recurso exclusivo da Defesa, constitui inadmissível 

reformatio in pejus” (STJ, HC 180.363/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, 

DJe de 12.04.2011). VII. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.336.499/

SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 04.06.2013, DJe 

17.06.2013).

A propósito:

Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação. Mérito. Análise 

de ofício. Prisão cautelar. Roubo majorado. Paciente condenado, em primeira 

instância, a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, garantido 

o direito de recorrer em liberdade. Recurso exclusivo da defesa. Sentença 

confi rmada em segunda instância (com minoração da pena). Prisão determinada 

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

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

presunção de inocência. Ordem não conhecida.

(...)

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

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

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

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

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

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

liberdade, o que representa a prerrogativa de tão somente apelar em liberdade, 

como ocorreu, valendo ressaltar que os recursos especial e extraordinário não são 

dotados, regra geral, de efeito suspensivo.

4. De outra parte, não há que se falar em reformatio in pejus, pois a prisão 

decorrente de decisão confi rmatória de condenação do Tribunal de apelação não 

depende do exame dos requisitos previstos no art. 312 do CP. Está na competência do 

juízo revisional e independe de recurso da acusação. Precedentes da Corte.
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5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 360.586/RS, por mim relatado, Quinta 

Turma, julgado em 1º.09.2016, DJe 06.09.2016).

Processual Penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Execução provisória da 

pena. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Constrangimento ilegal 

caracterizado. Habeas corpus concedido.

1. Após o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP (STF, Relator Min. Teori 

Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2016), esta Corte passou a adotar o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “a execução provisória de 

acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a 

recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional 

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

Federal”. Em outras palavras, voltou-se a admitir o início de cumprimento da pena 

imposta pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, antes do 

trânsito em julgado da condenação, nos termos da Súmula 267/STJ.

2. O Supremo Tribunal Federal também reconheceu a repercussão geral do 

tema (ARE 964.246/SP, Rel. Ministro Teori Zavascki) e, em 11.11.2016, decidiu, em 

Plenário Virtual, pela reafi rmação de sua jurisprudência externada no mencionado 

HC 126.292/SP.

3. Ademais, esta Corte já fi rmou posicionamento no sentido de que não há falar 

em reformatio in pejus, pois a prisão decorrente de acórdão confirmatório de 

condenação prescinde do exame dos requisitos previstos no art. 312 do Código Penal. 

Entende-se que a determinação de execução provisória da pena encontra-se dentre 

as competências do juízo revisional e independe de recurso da acusação.

Precedentes.

4. Contudo, no caso dos autos, verifi ca-se que foram apresentados Embargos 

Infringentes perante o Tribunal de origem, que estão pendentes de julgamento. 

Assim, ante a não definitividade da condenação no âmbito da jurisdição 

ordinária, a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da 

pena caracteriza constrangimento ilegal.

5. Habeas corpus concedido apenas para suspender a execução provisória da 

pena até o esgotamento da jurisdição ordinária. (HC 372.205/RS, Rel. Ministro 

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.02.2017, DJe 17.02.2017).

Habeas corpus. Impetração em substituição ao recurso cabível. Utilização 

indevida do remédio constitucional. Violação ao sistema recursal. Não 

conhecimento.

(...............................................)

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292/

SP, por maioria de votos, fi rmou o entendimento de que é possível a execução 

provisória de acórdão penal condenatório, ainda que sujeito a recursos de 
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natureza extraordinária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da 

presunção de inocência, compreensão que foi recentemente confi rmada pelo 

aludido colegiado ao apreciar as ADCs 43 e 44.

3. Em atenção ao que decidido pelo Pretório Excelso, este Sodalício passou a 

admitir a execução provisória da pena, ainda que determinada em recurso exclusivo 

da defesa, afastando as alegações de reformatio in pejus e de necessidade de 

comprovação da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código 

de Processo Penal, uma vez que a prisão decorrente da decisão que confirma a 

condenação encontra-se na competência do juízo revisional, não dependendo da 

insurgência da acusação. Precedentes.

4. Na espécie, à luz do que decidido pela Corte Suprema, não há qualquer 

ilegalidade na execução provisória da pena imposta à paciente, uma vez que já 

esgotada a instância ordinária, aguardando-se atualmente, o julgamento dos 

reclamos de natureza extraordinária interpostos pela sua defesa.

5. Habeas corpus não conhecido. (HC 373.120/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Quinta Turma, julgado em 07.02.2017, DJe 14.02.2017).

Habeas corpus. Determinação de execução provisória no Tribunal. Não 

ocorrência de reformatio in pejus. Ausência de ilegalidade.

1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Tribunal Pleno, decidiu que 

a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de 

apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete 

o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto na Constituição 

Federal.

2. Não prospera a alegação do impetrante de reformatio in pejus para o paciente, 

uma vez que desnecessário o pedido por parte do Ministério Público, sendo um 

efeito automático da condenação. Do contrário, seria inviável, em qualquer caso, a 

determinação do cumprimento da execução provisória.

3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 371.527/SP, Rel. Ministro Sebastião 

Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.11.2016, DJe 12.12.2016).

No mesmo diapasão: HC 361.269/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, julgado em 15.09.2016, DJe 22.09.2016; HC 354.441/PE, Rel. 

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02.06.2016, 

DJe 14.06.2016 e HC 366.694/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

julgado em 07.02.2017, DJe 14.02.2017.

Como já dito, diante da guinada jurisprudencial do STF, acima indicada, 

não se discutem mais, nesta fase processual, os pressupostos legais da prisão 

cautelar. Trata-se de execução provisória da pena, que somente poderá ser 

sustada se concedido efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, se 

e quando interposto(s).
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Quanto ao efeito suspensivo pretendido ao recurso especial futuro 

e provável, penso que o habeas corpus intentado não merece, no ponto, 

conhecimento. As teses jurídicas formatadas pelas instâncias ordinárias não 

são ainda definitivas (Defesa: majoração da pena-base, para evitar apenas a 

prescrição; inexistência de ato de ofício; impropriedade da teoria do domínio do fato 

para fi ns de condenação pelo crime de corrupção passiva; inocorrência do crime de 

lavagem de dinheiro; atipicidade - exaurimento do crime antecedente; nulidades ou 

negativa de vigência – arts. 69, 70, 158, 254 e 616 do CPP). Podem ser alteradas 

ou modifi cadas na via dos embargos de declaração. Logo, esta Corte não deve 

antecipar eventual tutela recursal provisória, ainda mais na via do writ e sem o 

prazo ou a interposição do recurso especial correspondente.

No ponto, registro que há decisões de ambas as Turmas da Terceira Seção 

deste Tribunal que, de forma excepcional, têm concedido efeito suspensivo 

a recursos especiais, quando existente tese plausível de absolvição ou de 

atipicidade; de prescrição ou até mesmo de dosimetria da pena, com mudança 

de regime - exemplo: aberto, com substituição por restritivas de direito - (HC 

n. 438.039-SP, por mim relatado, DJe 02.03.2018; HC 438.088, por mim 

relatado, DJe 02.03.2018; HC 434.655-RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 

22.02.2018; TP 1.320-PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 02.03.2018), 

mas sempre na linha concreta de argumentação de eventual recurso especial, na 

hipótese ainda inexistente.

De igual forma, o aspecto da inelegibilidade do paciente (Lei 

Complementar n. 64/1990 – art. 26-C) não foi sequer debatido no acórdão 

impugnado. Incide, na espécie, a diretriz contida nos autos do RHC 59.980/

RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 24.11.2015, DJe 

1º.02.2016 e HC 222.217/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 12.06.2012, DJe 20.06.2012), evitando-se indevida supressão de 

instâncias.

Por fi m, quero deixar registrado que o Superior Tribunal de Justiça tem 

exercido seu papel de Corte Nacional de uniformização da lei federal e mesmo 

diante de tema de natureza constitucional, como é o confronto da execução 

provisória da pena em face do princípio da presunção de inocência, não tem 

escapado de se pronunciar, seja para não negar vigência à lei federal, seja para 

exercer o controle de constitucionalidade difuso, seja para conferir ou não efeito 

suspensivo aos casos concretos de recursos especiais.

Apenas para relembrar:
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a) Em relação à execução provisória das penas restritivas de direito, a 

Terceira Seção do STJ reafi rmou a vigência do art. 147 da LEP, especialmente 

em razão da inexistência de interpretação conforme ou de declaração de 

inconstitucionalidade por parte do STF nos precedentes indicados (HC 

126.292/SP, ADCs 43 e 44 e ARE 964.246/SP):

Embargos de divergência em recurso especial. Pena privativa de liberdade 

substituída por restritivas de direitos. Execução provisória. Impossibilidade. Art. 147 

da Lei de Execução Penal. Proibição expressa. Ausência de manifestação do STF. 

Embargos rejeitados.

1. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido pela viabilidade da imediata 

execução da pena imposta ou confirmada pelos tribunais locais após esgotadas 

as respectivas jurisdições, não analisou tal possibilidade quanto às reprimendas 

restritivas de direitos.

2. Considerando a ausência de manifestação expressa da Corte Suprema e o teor 

do art. 147 da LEP, não se afi gura possível a execução da pena restritiva de direitos 

antes do trânsito em julgado da condenação.

3. Embargos de divergência rejeitados.

(EREsp 1.619.087/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. 

p/ Acórdão Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 14.06.2017, DJe 

24.08.2017).

No mesma trilha:

Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução provisória de 

penas restritivas de direitos. Art. 147 da Lei de Execução Penal. Impossibilidade. 

Recurso provido.

1. Após o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP (STF, Relator Ministro 

Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.2.2016), esta Corte passou a adotar 

o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “a execução provisória de 

acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a 

recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional 

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

Federal”. Em outras palavras, voltou-se a admitir o início de cumprimento da pena 

imposta pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, antes do 

trânsito em julgado da condenação, nos termos da Súmula 267/STJ.

2. Contudo, no caso dos autos, a pena privativa de liberdade imposta ao 

recorrente foi substituída por duas restritivas de direitos.

Assim, considerando o disposto no art. 147 da Lei de Execução Penal e que, 

no Supremo Tribunal Federal, ao tempo em que vigorava o entendimento pela 
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possibilidade de execução provisória das penas privativas de liberdade, não 

se autorizava a execução das penas restritivas de direitos antes do trânsito em 

julgado da condenação, não é possível, agora, a execução provisória de penas 

restritivas de direitos.

3. Recurso provido para determinar a suspensão da execução provisória da 

pena restritiva de direitos, até o trânsito em julgado da condenação.

(RHC 90.035/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

27.02.2018, DJe 05.03.2018).

Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação da via eleita. 

Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão determinada pelo Tribunal após o 

julgamento da apelação. Execução provisória da pena. Recente entendimento 

do Supremo Tribunal Federal. Paciente condenado à pena corporal de 1 ano 

e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado. Regime prisional e negativa 

de substituição por restritivas de direitos. Hediondez do delito. Fundamento 

inidôneo. Fixação do regime aberto e possibilidade de substituição da pena 

corporal. Impossibilidade de execução provisória de pena restritiva de direito. Art. 

147 da LEP. Constrangimento ilegal evidenciado. Habeas corpus não conhecido. 

Ordem concedida de ofício.

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

deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do 

habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for 

passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de 

concessão da ordem, de ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

da condenação, sem que isso importe violação do princípio constitucional da 

presunção de inocência.

4. O STF, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a 

inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, com a redação dada 

pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime 

inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.

5. A partir do julgamento do HC 97.256/RS pelo STF, declarando 

incidentalmente a parcial inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 e do art. 

44, ambos da Lei n. 11.343/2006, o benefício da substituição da pena passou 
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a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfi co de drogas, desde que 

preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal.

6. Hipótese em que, considerando a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a 

primariedade do acusado e a pequena quantidade da droga apreendida (26,48 

gramas de maconha), deve ser fi xado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do 

Código Penal, o regime aberto para cumprimento da pena e substituída a pena 

corporal por duas medidas restritivas de direitos, a serem defi nidas pelo Juízo das 

Execuções Penais, ante o início da execução provisória.

7. Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal, as penas restritivas de 

direitos só podem ser executadas após o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória. Precedentes do STF: HC 88.741/PR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda 

Turma, DJ de 04.08.2006; HC 88.413, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, julgado 

em 23.05.2006, DJ 09.06.2006; HC 85.289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira 

Turma, julgado em 22.02.2005, DJ 11.03.2005; HC 89.435/PR, Rel. Ministro Celso de 

Mello, Segunda Turma, julgado em 20.03.2007, DJe de 22.03.2013 e do STJ: AgRg na 

PET no AREsp 719.193/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

07.02.2017, DJe 15.02.2017; AgRg nos EDcl no AREsp 517.017/SC, por mim relatado, 

Quinta Turma, julgado em 25.10.2016, DJe 09.11.2016; HC 249.271/BA, Rel. Ministra 

Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 09.04.2013, DJe 23.04.2013; EDcl 

no HC 197.737/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16.02.2012, 

DJe 05.03.2012 e EDcl no Ag 646.799/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta 

Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 05.12.2005, p. 393.

8. Por fi m, se não há declaração de inconstitucionalidade do art. 147 da LEP, não se 

pode afastar sua incidência, sob pena de violação literal à disposição expressa de lei. 

Cláusula de reserva de Plenário - CF/1988, art. 97. Súmula Vinculante 10 do Colendo 

STF.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para estabelecer 

o regime inicial aberto e substituir a pena corporal por medidas restritivas de 

direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais. Em consequência, 

não há mais que se falar em execução provisória de penas restritivas de direitos 

(EREsp 1.619.087/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 14.06.2017, DJe 24.08.2017).

(HC 408.760/SP, por mim relatado, Quinta Turma, julgado em 07.11.2017, DJe 

13.11.2017);

b) No que diz respeito à execução provisória de pena privativa de liberdade, 

atribuída a parlamentar estadual, distrital ou federal, a Seção uniformizadora da 

área criminal, contra os votos dos Ministros Jorge Mussi, Ribeiro Dantas e meu, 

considerou aplicável a diretriz contida nos multicitados precedentes, apesar do 

regramento constitucional referente à perda dos mandatos (CF, art. 53, § 2º; 32, 

§ 3º e 27, § 1º) - (AgRg nos EREsp 1.262.099/RR, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 

Terceira Seção, julgado em 26.10.2016, DJe 24.11.2016);
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c) Quanto à execução provisória da pena após a sentença condenatória 

decorrente da decisão do conselho de sentença (júri popular), a Quinta 

Turma deste Tribunal tem recusado tal possibilidade, mesmo com um julgado 

majoritário em sentido contrário da colenda Primeira Turma do STF. Veja-se:

Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualifi cado. Condenação pelo 

Tribunal do Júri. Execução provisória da pena. Impossibilidade. Não exaurimento 

das instâncias ordinárias. Ausência de decisão decretando a segregação cautelar. 

Prisão ilegal. Recurso provido.

1. Caso em que o recorrente, após responder ao processo em liberdade, 

foi condenado no dia 19.10.2017 pelo Tribunal do Júri à pena de 13 anos de 

reclusão. Na mesma oportunidade, o juiz-presidente acolheu o pedido ministerial 

formulado com base no acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, 

proferido no julgamento do HC 118.770/SP, e deferiu a imediata execução 

provisória da pena. Acontece que a conclusão majoritária do referido julgado foi 

no sentido de não admitir a impetração, sem comprometimento com a respeitável 

tese esboçada na ementa do digno Redator para o acórdão. Não há notícia, aliás, 

de qualquer precedente da Segunda Turma ou do Pleno do STF que proclame 

a execução provisória da pena antes do exame da sentença condenatória pelo 

Tribunal de apelação, como entendeu o acórdão impugnado.

2. Na verdade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 

17.2.2016, ao julgar o HC n. 126.292/SP, entendeu que o início da execução 

da pena condenatória após a confi rmação da sentença em segundo grau não 

ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. Submetida a 

questão à sistemática da repercussão geral, o Pleno do Pretório Excelso reafi rmou 

sua jurisprudência no sentido de que “a execução provisória de acórdão penal 

condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial 

ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de 

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

964.246/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 25.11.2016).

3. Na espécie, é prematuro antecipar a execução da pena antes de se 

submeter o édito condenatório do Tribunal do Júri ao controle revisional da 

Corte de apelação, com a efetiva estabilização da discussão sobre a matéria fática. 

Precedentes.

4. Em suma, a execução provisória da pena, in casu, foi determinada pelo 

Juiz Presidente do Tribunal do Júri em face do veredicto popular, antes mesmo 

da interposição do recurso de apelação cabível para a instância ad quem, o que 

confi gura manifesta ilegalidade, passível de correção de ofício por esta Corte Superior 

de Justiça (RHC 84.406/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

12.12.2017, DJe 1º.02.2018).

5. De qualquer modo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, salvo pontuais 

divergências, sempre entenderem que a decisão do Tribunal do Júri não é 
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imediatamente exequível. A soberania dos veredictos não é absoluta e convive em 

harmonia com o sistema recursal desenhado pela Lei Adjetiva Penal. O fato de a Corte 

revisora, no julgamento de apelação contra decisão do Tribunal do Júri, não estar 

legitimado a efetuar o juízo rescisório, não provoca a execução imediata da sentença 

condenatória, pois permanece incólume a sua competência para efetuar o juízo 

rescindente e determinar, se for o caso, um novo julgamento, com reexame de fatos 

e provas.

6. Recurso ordinário em habeas corpus provido para suspender o processo de 

execução provisória da pena até o exaurimento dos recursos sujeitos a julgamento 

pelo Tribunal estadual, assegurando ao recorrente o direito à liberdade, mediante 

medidas cautelares a serem estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau, se 

necessárias, salvo se estiver preso cautelarmente por outro motivo.

(RHC 92.108/RS, de minha relatoria).

Com efeito, a Corte Nacional de Uniformização da legislação 

infraconstitucional tem exercido seu papel, inclusive quanto ao controle difuso 

de constitucionalidade das normas jurídicas.

Mas, na seara constitucional, a última palavra é sempre do STF e não cabe 

às instâncias ordinárias ou à instância superior de uniformização da lei federal 

conferir interpretação diversa aos julgados do Plenário da Suprema Corte, com 

repercussão geral e efeito vinculante.

Nas circunstâncias dos autos, somente os Membros da Suprema Corte de 

Justiça podem alterar, rever, negar ou mitigar o efeito vinculante proclamado, tal 

como já vem ocorrendo, sobre o tema deste mandamus, em respeitáveis decisões 

de quatro ex-Presidentes do STF, em atividade na Corte: Ministros Celso de 

Mello, Marco Aurélio de Mello, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski e do 

atual Vice-Presidente da Corte, Ministro Dias Toff oli.

Nesta Corte, somente seria possível a inobservância ou mitigação da 

referida diretriz pretoriana vinculante se o caso em julgamento fosse distinto 

do precedente obrigatório (situação de distinção, ou distinguishing) ou se fosse 

a hipótese de sua revogação por alterações de condições e requisitos (superação/

overrruling), o que não acontece nos autos. Na verdade, o ARE 964.246-SP 

trata especifi camente da pertinência da execução provisória da pena privativa 

de liberdade, quando esgotada a jurisdição do Tribunal de apelação, em razão da 

autoridade da decisão condenatória, após cumprido o duplo grau de jurisdição, 

observado o devido processo legal (contraditório e ampla defesa) e sem 

demonstrar a necessidade da custódia.
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Ante o exposto, conheço, em parte, da impetração e, nesta parte, denego a 

ordem. Acompanho, pois, o eminente Relator.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Senhor Presidente, Egrégia Turma:

O habeas corpus preventivo sob julgamento imputa promessa de coação 

ao Colendo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porquanto haveria 

determinado constrangimento indevido ao paciente - condenado em primeiro 

grau e pela Douta 8ª Turma do Órgão apontado coator, a pena de reclusão 

pelos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro -, em face de haver, o 

venerando acórdão respectivo, consignado que a execução da pena teria início 

assim que esgotada a jurisdição daquela Corte.

Arguem os impetrantes, em síntese:

i) falta de fundamentação do acórdão atacado, nesse aspecto;

ii) ilegalidade flagrante na referida imposição, ademais de posta 

de ofício pelo TRF4, portanto caracterizando reformatio in pejus, pois 

o precedente invocado pelo imputado coator ¯ da lavra do Supremo 

Tribunal Federal ¯ não impediria a adoção de entendimento diferente, mas 

justamente ao contrário, dadas as garantias Constitucionais, e não gozaria 

de efeito vinculante;

iii) necessidade de obstar a execução antecipada ou provisória da 

pena, dada a relevância e plausibilidade dos recursos a serem interpostos 

pela defesa, à vista de alegadas ilegalidades e nulidades cometidas no 

processo que culminou na condenação confi rmada, e até ampliada, do ora 

paciente;

iv) inutilidade da execução provisória, in casu, visto que o réu 

respondeu à ação penal inteira em liberdade, compareceu a Juízo sempre 

que solicitado, tem mais de 70 anos, é primário e de bons antecedentes, 

além do que os delitos de que é acusado seriam despidos de violência ou 

grave ameaça.

Ao fi nal, a impetração pleiteia ainda afastar situação de inelegibilidade do 

paciente, a teor da Lei Complementar respectiva.

Passo a examinar cada um desses argumentos.
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Maxima venia, não me parece carente de fundamentação o venerando 

aresto aqui combatido. Funda-se ele justamente no precedente da Suprema 

Corte, cuja validade e alcance o habeas corpus questiona. Ora, se o faz, é 

exatamente porque foi nele que a decisão tida como infundada se baseou. Se 

assim é, possui fundamento, ainda que o writ não o considere válido. Afasto, 

portanto, a primeira alegação.

O segundo argumento é o cerne da impetração. Diz que o referido 

precedente não impõe necessariamente a execução provisória da pena após o 

exaurimento das instâncias ordinárias: a uma, porque indevida a afetação do 

feito em que foi gerado ao Plenário Virtual do Supremo Tribunal, o que dele 

retiraria o efeito vinculante; a duas, porque esse precedente apenas admitiria 

a execução provisória, mas não a imporia em todos as situações, muito menos 

sem fundamentação específica para o caso concreto, como se pode ver de 

decisões monocráticas de insignes ministros da própria Corte Suprema, já que 

a Constituição consagra a obrigatoriedade de decisão trânsita em julgado para 

superar a presunção de inocência, e o art. 283 do Código de Processo Penal 

espelha essa regra.

A imposição, feita ex off icio pelo Tribunal coator, configuraria, ainda, 

reforma em prejuízo do réu, vedada, como sabido, pelo sistema de recursos do 

Direito Processual Penal.

Ora, se o Supremo Tribunal Federal considerou, ao julgar o precedente 

debatido, que no processo existia repercussão geral, e era caso de afetá-lo a seu 

Plenário Virtual e decidi-lo com efeito erga omnes, não pode este mero Órgão 

Divisionário de Tribunal que está debaixo da jurisdição da Corte Suprema 

presumir nisso uma ilegalidade, porque, por óbvio, o Juízo disso - e Juízo único 

- é o próprio STF.

Assim sendo, este Superior Tribunal de Justiça acha-se vinculado a tal 

precedente. Se há decisões de eminentes Ministros do Supremo que dele 

discrepam, é porque o próprio Supremo não está sujeito a tal vinculação, mas 

aqui, no seio do STJ, nós estamos.

A invocação do art. 5º, LVII da Constituição, espelhada - para usar a 

expressão dos impetrantes - no art. 283 do Código de Processo Penal é, com 

todo o respeito, tautológica, na hipótese, porque no precedente em questão o 

Supremo Tribunal Federal, exercendo seu mister de intérprete maior e guardião 

da Carta Constitucional, decidiu que tal dispositivo não tem o signifi cado e o 

alcance que lhe pretende atribuir este writ.
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A ideia de que o ali decidido apenas admite, esgotadas as instâncias 

ordinárias, a execução provisória da pena, mas não a impõe, e que exige, quando 

ela for ocorrer, uma fundamentação específi ca, é tese que se extrai não do 

precedente vinculante em tela, emanado do Pleno do Supremo, mas de decisões 

isoladas de alguns de seus Ministros, que não têm força de vinculação.

E este Superior Tribunal de Justiça, por todos os seus órgãos dotados de 

jurisdição criminal, a propósito desse precedente, tem entendido, repetidamente, 

que, exaurida a jurisdição ordinária, inicia-se a execução provisória da pena 

privativa de liberdade, e que isso, mesmo quando determinado de ofício pelo 

órgão recursal, não constitui reforma em prejuízo, porque se insere dentro das 

atribuições competenciais do Juízo de revisão, sendo irrelevante recurso ou não 

do acusador (nesse aspecto, observe-se o HC 398.781/SP, de minha relatoria), 

senão vejam-se, entre muitos outros julgados:

i) na sua Colenda Corte Especial, o AgRg no RE no AgRg no AREsp 

1.087.021/SP, rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 29.11.2017, 

DJe 12.12.2017; os EDcl nos EDcl na APn 300/ES, rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, julgados em 18.10.2017, DJe 23.10.2017; e a QO na 

APn 675/GO, rel. Ministra Nancy Andrighi, julgada em 6.4.2016, DJe 

26.4.2016;

ii) na sua Egrégia Terceira Seção, a Rcl 31.799/SP, de minha relatoria, 

julgada em 13.12.2017, DJe 19.12.2017; os EAREsp 606.623/RJ, rel. 

Ministro Nefi Cordeiro, julgados em 13.9.2017, DJe 5.10.2017; e a 

Rcl 30.193/SP, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgada em 

11.5.2016, DJe 16.6.2016;

iii) nesta Quinta Turma e na Douta Sexta Turma, o AgRg no HC 

396.213/SP, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 8.2.2018, DJe 

21.2.2018; o HC 398.430/CE, rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 

8.2.2018, DJe 20.2.2018; o HC 402.978/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, 

julgado em 24.10.2017, DJe 6.11.2017; AgRg no HC 392.724/SP, rel. 

Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 8.2.2018; DJe 19.2.2018; 

AgRg no RHC 91.302/DF, rel. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, 

julgado em 28.11.2017, DJe 4.12.2017; e AgInt no RHC 77.269/SC, 

rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 28.11.2017, DJe 

4.12.2017.

Em inúmeros desses arestos, as teses ora esgrimidas na impetração em 

julgamento - assim como outras formulações na mesma direção - foram 
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rechaçadas, de sorte que é possível afi rmar, com absoluta segurança, que tal é a 

fi rme e uníssona jurisprudência desta Casa.

Com tais considerações, arredo a segunda e mais importante linha de 

argumentação do habeas corpus.

Aduzem, ainda, os impetrantes, que, no caso concreto, é preciso impedir a 

execução antecipada, porque a fundamentação de possíveis recursos da defesa 

é relevante, sendo mesmo plausível o provimento deles, já que haveria sérias 

ilegalidades e nulidades no feito que originou a condenação do ora paciente.

Seria o caso, portanto, do uso do habeas corpus para dar efeito suspensivo a 

recurso que dele não dispõe, como o Recurso Especial, por exemplo.

O problema é que um tal recurso sequer foi interposto, pois o julgamento 

da Douta 8ª Turma do Colendo TRF4 ainda não se concluiu, já que o que a 

defesa até agora efetivamente opôs foram Embargos de Declaração - inclusive 

com pedido de efeitos modifi cativos -, os quais nem foram apreciados pelo 

órgão imputado coator.

Pois bem. Se ditos aclaratórios, manejados pela própria defesa, ainda 

pendem, e se deles pode mesmo exsurgir uma modifi cação relevante do julgado 

tido pela impetração como estabelecedor de constrangimento ilegal ¯ tenha-se 

em mente que até a absolvição do paciente ou a anulação integral do feito é 

possível! ¯, como, desde já, impedir a execução antecipada de uma pena que não 

se sabe se será aplicada?

Assim, a dita promessa de violência, que estaria veiculada no venerando 

acórdão tido por coator é uma promessa ainda não fi nalizada, já que esse mesmo 

acórdão está - por atividade da própria defesa do aqui paciente - submetido a 

recurso que o poderá modifi car inteiramente, inclusive desfazendo a possível 

promessa.

Portanto, o próprio risco de violência ao direito de ir e vir do paciente - 

pressuposto básico da concessão, em tese, de um writ preventivo como este 

- sequer se confi gura de momento, pois os contornos do julgamento do Órgão 

Judicial tido como coator sequer se fi xaram, já que ainda estão sob discussão, ali, 

aclaratórios que podem ser infringentes.

Mais: apreciar, hic et nunc as supostas ilegalidades e nulidades da ação penal 

(erro na aplicação das regras de competência; majoração sem motivo da pena-

base, só para evitar prescrição; atipicidade da conduta tida por corrupção; uso 

equivocado da Teoria do Domínio do Fato; inexistência do crime de lavagem; 
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negativa de vigência aos arts. 158 e 616 do CPP; e indevida incidência do art. 

254 do mesmo diploma), que ainda não foram exauridas no tribunal de origem, 

implica, fl agrantemente, suprimir instância.

Dessa sorte, rechaço, com todas as vênias, mais esse fundamento, que é o terceiro 

do writ, e passo à análise do derradeiro deles.

Aqui se expõe a desnecessidade da execução provisória da pena, pois o 

agora paciente respondeu a toda a ação penal em liberdade, tem atendido a 

todos os chamamentos da Justiça, conta mais de 70 anos de idade, é primário, de 

bons antecedentes, e acusado apenas de crimes sem violência ou grave ameaça.

Em suma, a impetração afi rma que o réu não é perigoso nem representa 

risco à aplicação da lei.

A tal alegativa já de certo modo respondi quando afastei o segundo e 

principal argumento da impetração. Só decisões monocráticas isoladas de 

Ministros do Supremo, sem força vinculante, consideram necessária uma 

fundamentação especial para que se possa fazer de imediato o cumprimento 

de pena privativa de liberdade estabelecida de modo fi nal pelas instâncias 

ordinárias. Mas essa tese, que - reitere-se - não defl ui do precedente vinculante, 

não tem a menor acolhida na jurisprudência do STJ, consoante demonstrado.

Acresço, porém, outra linha de raciocínio para repeli-la inteiramente: dizer 

que o paciente não ostenta periculosidade nem pretende se furtar à Justiça é 

justifi cativa para que ele não sofra prisão cautelar. E não é dela que se trata. Aqui 

se discute prisão-pena, ainda que em execução provisória.

E prisão-pena defl ui de condenação, defi nitiva (transitada em julgado) ou 

- conforme o precedente do Supremo - quase-defi nitiva (estabelecida de modo 

fi nal nas instâncias ordinárias). Assim, os fundamentos da condenação são 

sufi cientes para lastrear a execução (mesmo provisória) respectiva, que é mera 

consequência ou corolário daquela.

Ao dizer, no precedente multirreferido, que não se fazia necessário 

aguardar o trânsito em julgado da decisão criminal condenatória para que se 

pudesse começar a executar a pena privativa de liberdade, descolando, portanto, 

a presunção constitucional da inocência (ou não-culpabilidade, como preferem 

alguns) da problemática da execução penal, e retornando à interpretação 

que sempre dera ao tema até 2009, a Corte Suprema, certa ou erradamente, 

pretendeu equilibrar o princípio constitucional da amplitude da defesa e do 

devido processo legal num sistema judicial como o nosso ¯ de até quatro 
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instâncias! ¯ com os da efi cácia da aplicação da lei penal e da razoabilidade 

da duração do processo, que decerto não pode considerar só seus aspectos de 

conhecimento, mas também abrange sua execução.

Por conseguinte, penso que, se fosse para levar em conta óbices ao início 

da execução penal provisória, eles teriam de ser de outra natureza que não essa, 

claramente afi m ao art. 312 do CPP, da trilha levantada pela impetração.

Assim, rejeito o quarto e último argumento veiculado pelo habeas corpus.

No que tange ao requerimento para afastar a inelegibilidade do paciente, 

além de o tema não ter sido apreciado na origem, considero tratar-se de questão 

que nem remotamente infl ui no direito de ir e vir, de sorte que é matéria 

estranha e impertinente a um habeas corpus.

Para enfeixar esses raciocínios que até agora expus: se em todos os casos 

em que se discutiu execução provisória de pena privativa de liberdade após a 

edição do precedente vinculante do Supremo ¯ salvo quando havia ilegalidades 

gritantes cuja apreciação se continha nos limites angustiados do habeas corpus, as 

quais aqui, como já dito, não aparecem ¯, esta Corte Superior de Justiça entendeu 

que a execução devia ter início, por que só neste decidiria diferentemente?

Por mais que haja, no caso concreto ¯ e é inútil pretender ignorá-las ¯, 

questões metajurídicas e metaprocessuais relevantes, elas não são sufi cientes 

para promover, sem discrimens jurídicos e processuais idôneos, um tratamento 

diferenciado afrontoso à cidadania, justamente pelo Tribunal que se arvora em 

ser sua Casa.

A título de considerações fi nais, reitero, quase ipsis verbis, os termos em 

que aqui me manifestei oralmente, em 14 de setembro do ano passado, quando 

do julgamento do HC 392.493/SP, de relatoria do em. Ministro Joel Ilan 

Paciornick:

A questão da execução provisória, realmente, é hoje uma questão central nas 

duas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte. Relembro as palavras 

do Ministro Jorge Mussi, que diz que somos um Tribunal de precedentes, como 

também o é o Supremo Tribunal Federal, ainda que esteja sabidamente dividido 

quanto ao tema. Daí porque esta Corte vem decidindo em conformidade com o 

decidido pelo Supremo.

Além disso, tenho uma convicção pessoal sobre o tema e a defendi até na 

minha sabatina para chegar a esta Corte, qual seja, a de que a prisão, após a 

condenação em segunda instância, é razoável como uma forma de cumprir a 

Constituição e, ao mesmo tempo, dar efi cácia à aplicação do Direito Penal.
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Realmente, a interpretação mais cômoda do dispositivo constitucional, de 

que ninguém deve ser considerado culpado senão quando do trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória, seria a literal, aquela que o Supremo 

Tribunal Federal não fazia antes e começou a fazer em 2009. Mas a Suprema Corte 

talvez tenha percebido que essa leitura estava deixando o Direito Penal no Brasil 

praticamente sem efetividade para todos aqueles que conseguissem trazer as 

causas para as instâncias superiores, porque o trânsito em julgado se daria em 

um prazo tão delongado que, em muitos situações, ocorreria a prescrição ou a 

nunca aplicação da pena. Há muitos casos de réus que foram processadas durante 

décadas e morreram sem ter sofrido as sanções que mereciam.

Diz-se que essa atual interpretação subverte o espírito da Constituição, que 

é um espírito garantista. Acontece que o intérprete maior, aquele a quem a 

própria Constituição erigiu em seu guardião, o Supremo Tribunal Federal, está 

dizendo que não subverte, que é uma interpretação razoável. Por quê? Porque o 

cumprimento da prisão é daquele que tem responsabilidade. Mas onde se prova 

a responsabilidade? Em princípio, nas instâncias onde a prova é analisada, na 

primeira e na segunda instâncias. Em suma, nas instâncias ordinárias.

Ademais, os recursos especial e extraordinário são recursos que não se 

destinam precipuamente a proteger o direito subjetivo da parte, eles se destinam 

precipuamente a proteger o direito objetivo: no caso do recurso especial, a lei 

federal; no caso do recurso extraordinário, a norma constitucional. A proteção 

ao direito subjetivo é apenas mediata. Por isso, no meu entender, é possível levar 

o réu ao cumprimento provisório da sanção a que condenado se pende apenas 

esse tipo de recursos.

Admito aqui o argumento relevantíssimo de que a ninguém podem ser 

devolvidos os dias que passou encarcerado, ainda mais diante do sistema 

penitenciário duro e difícil como é o brasileiro. Acontece que o mesmo raciocínio 

seria válido para as prisões cautelares. Como fi ca a situação de alguém que passa 

meses ou até mais de ano preso cautelarmente e depois vem a ser absolvido? 

Os meios civis de reparação de danos estarão sempre abertos para aqueles 

que sofrerem prisões indevidas, sejam cautelares indevidas, seja cumprimento 

provisório indevido. Mais do que isso não é possível fazer, porque todo tipo 

de medida restritiva da liberdade é irreversível. E quando juntamos isso com a 

falibilidade humana, temos que a aplicação da jurisdição penal estará sempre 

sujeita a injustiças. E sabemos disso: É muito mais difícil, é muito mais pesado ser 

juiz criminal do que ser juiz cível.

Reitero essas palavras como forma de justificação, que devo à sociedade, 

como seu servidor, em nome da transparência, porque nós, como Juízes, também 

sentimos essas angústias. Olho para o crucifi xo presente na sala de julgamento 

e me recordo das palavras de Piero Calamandrei, em seu famoso Eles, os Juízes, 

Vistos por Nós, os Advogados, quando se discutiu na Itália, lá atrás, como hoje se 

discute aqui no Brasil, se deveria ou não haver crucifi xos nas salas de audiência. 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 737-893, Abril/Junho 2018 827

Calamandrei disse que deveria, mas que eles não deveriam fi car atrás dos juízes, 

mas que deveriam fi car na frente, que é para eles se lembrarem do mais grave 

erro judiciário da História.

Pois nós todos nos lembramos e nos angustiamos. Porém, esta é a nossa 

missão: a de tentar o difícil ou o quase impossível equilíbrio entre garantir 

os direitos do réu e também garantir os direitos da sociedade, porque esse 

cumprimento provisório da pena é duro, é difícil, porém necessário para reverter a 

situação de impunidade que vivíamos.

Vou, então, às conclusões do voto.

Como informa a jurisprudência:

i) se a matéria posta neste tipo de ação mandamental estiver em 

supressão de instância, é caso de não se conhecer do habeas corpus, ou não 

admiti-lo, como preferem alguns. Assim, entre diversos outros precedentes, 

a Corte Especial deste STJ no HC 26.844/SP, Rel. Ministro Francisco 

Peçanha Martins, 17.3.2004, DJ 3.5.2004, p. 84; sua Terceira Seção, no HC 

365.963/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 11.10.2017, DJe 23.11.2017; sua 

Quinta Turma, no HC 400.850/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, 20.2.2018, DJe 27.2.2018; sua Sexta Turma, no AgRg no HC 

427.049/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 20.2.2018, DJe 26.2.2018. 

Tudo na esteira do Supremo Tribunal Federal, por ambos os seus órgãos 

divisionários, a Primeira Turma no HC 144.365 (ED), Rel. Ministro Luiz 

Fux, DJe 022, 7.2.2018; a Segunda Turma no HC 138.641 (AgRg), Rel. 

Ministro Edson Fachin, DJe 027, 15.02.2018, para fi car em apenas duas 

amostras de uma caudalosa torrente;

ii) se um habeas corpus veicula matéria que não diz respeito ao direito 

de ir e vir, a hipótese igualmente é de não conhecimento ou inadmissão, 

como já disse nossa a Quinta Turma no AgRg no HC 421.391/RS, Rel. 

Ministro Joel Ilan Paciornik, 7.12.2017, DJe 18.12.2017; e a Sexta Turma 

no AgRg no HC 370.669/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 

24.10.2017, DJe 06.11.2017. Mais uma vez, como faz o Supremo quando 

verifi ca situação que tal. Assim, seu Pleno, no HC 133.753/DF (AgRg), 

Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2.6.2016, DJe 28.6.2016;

iii) se um writ pede efeito suspensivo a recurso que ainda nem foi 

interposto, também é caso de não conhecer (ou não admitir) o habeas corpus, 

como já disse esta Quinta Turma quando havia a pendência de embargos 

de declaração - como aqui! -, os quais foram tidos como obstáculo à análise 
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dos requisitos de cautelaridade ínsitos a essa excepcional atribuição, no HC 

391.138/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.6.2017, DJe 

8.6.2017. Eu mesmo, também nesta Turma, deixei de conhecer HC em 

que se pleiteava idêntico efeito mesmo a REsp já interposto, mas que não 

continha cópia integral das razões recursais, e o colegiado me acompanhou 

(AgRg no HC 409.865/RJ, 12/9/2017, DJe 21/9/207);

iv) enfi m, se um habeas corpus alega ameaça de coação que não ocorreu 

ainda, é, do mesmo modo, situação em que não se deve conhecê-lo (ou, 

como querem outros, não se o deve admitir), ambas as Turmas da Terceira 

Seção deste Superior já o afi rmaram. Esta Quinta Turma, no AgRg no 

HC 294.338/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, 12.8.2014, DJe 25.8.2014); 

a Sexta Turma, no AgRg no HC 376.470/ES, Rel. Min. Nefi  Cordeiro, 

1º.12.2016, DJe 13.12.2016. Tais precedentes tratam de alegação de 

supostos riscos de prisões visando ao cumprimento provisório da pena. 

Nada obstante, acha-se em nossa jurisprudência o HC 391.108/DF, desta 

Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 25.4.2017, DJe 15.5.2017, no qual 

se conheceu (ou admitiu) e se denegou o writ.

À vista disso, a princípio propenderia por não conhecer do habeas corpus.

Concedo, porém - dado o caráter preventivo deste writ -, em dele conhecer 

parcialmente, apenas e tão somente quanto à questão do risco meramente 

potencial à liberdade do paciente (excetuada matéria em supressão de instância, 

impertinente ao writ ou relativa a recurso futuro), já que o venerando aresto do 

Colendo Tribunal Federal da 4ª Região fi xou, de logo, que a execução da pena 

deverá começar assim que exaurida sua jurisdição.

Esse risco, consoante anunciei, não me parece desde já confi gurado, sequer 

em perspectiva, embora eu admita que tal possibilidade poderá a qualquer 

momento se consolidar, assim que apreciados os embargos declaratórios na 

instância de origem, se a situação por ora retratada não se modifi car.

Dessa sorte, e apenas por levar em conta tal hipótese, que em rigor não 

é imediata mas pode estar iminente, é que conheço parcialmente do writ, mas, 

nessa parte, o denego, porquanto - repito - não enxergo ilegalidade a corrigir, 

uma vez que a alegada coação, em se concretizando, nada mais será, ao ver 

deste Magistrado, que a aplicação da fi rme jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, calcada em precedente vinculante da Suprema Corte, conforme 

exaustivamente procurei mostrar.
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Postas essas premissas, voto pelo conhecimento apenas parcial do habeas 

corpus e, nessa extensão, por sua denegação, nos termos já postos.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Trata-se de habeas corpus preventivo, 

com pleito liminar, impetrado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva em que se 

aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 

razão de provimento judicial dado nos autos da Apelação Criminal n. 5046512-

94.2016.4.04.7000/PR.

Busca-se na presente impetração afastar-se a imediata execução provisória 

da pena privativa de liberdade aplicada ao ora paciente, tão logo esgote a 

jurisdição do egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Nos autos da apelação criminal antes mencionada foi o paciente condenado 

à pena privativa de liberdade consistente em reclusão de 12 (doze) anos e 1 (um) 

mês, em julgamento realizado em 24.1.1018.

Após ouvir as eloquentes razões da defesa, assim como a manifestação do 

membro do Ministério Público Federal, o fundamentado do voto do Eminente 

Ministro Relator e os substanciosos votos proferidos pelos eminentes Ministros 

que me antecederam, passo ao meu voto.

Entendo que a controvérsia estabelecida diz com a possibilidade de 

determinar-se a execução antecipada de condenação penal, ainda suscetível de 

recurso, a despeito de não haver fundamento para tal procedimento.

Alegam os impetrantes que a Corte de origem não fundamentou de forma 

adequada e sufi ciente a necessidade do imediato cumprimento do julgado, 

limitando-se a invocar o conteúdo da Súmula n. 122 daquela própria Corte e 

ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 

126.292/SP e nas medidas cautelares dadas nas ADC 43 e 44, em que se busca, 

por meio de controle concentrado, a declaração de constitucionalidade do art. 

283 do Código de Processo Penal.

Na hipótese concreta, embora não colacionado o aresto combatido (na 

medida em que na data da impetração do presente writ o ato decisório não 

havia sido publicado), o que inviabilizaria o conhecimento da impetração 

por defi ciência na instrução, não se pode perder de vista que é notório que 

os eminentes julgadores da egrégia 8ª Turma do TRF da 4ª Região deixaram 
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consignado no aludido acórdão que a execução da pena se daria após o 

esgotamento daquela instância. Em tais casos, ex vi do contido no inciso I do 

art. 374 do Código de Processo Penal, e conforme bem delineado no provimento 

indeferitório de liminar pelo eminente Ministro Humberto Martins, no 

exercício da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, mostra-se viável a 

análise do requisito periculum in mora.

De qualquer sorte, nas posteriores informações prestadas pelo eminente 

Relator originário – Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto (às fl s. 

1.891 -1.899), há o esclarecimento de que “a execução provisória da pena foi 

determinada somente após o esgotamento da instância de segundo grau, como 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mesma linha que segue, a propósito, a 

Súmula n. 122 deste Tribunal”.

No ponto, o acórdão assim sintetizou: “Em observância ao quanto decidido 

pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 126.292/SP, 

tão logo decorridos os prazo para interposição de recurso dotados de efeito 

suspensivo, ou julgados estes, deverá ser ofi ciado à origem para dar início à 

execução das penas.”

Transcreveu-se, ainda, nas aludidas informações, trechos do referido voto 

condutor, os quais ora reproduzo, in verbis:

7. Da Execução das Penas

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 

126.292/SP, reviu posicionamento antes fi xado no julgamento do HC n. 84.078, 

fi rmando orientação no sentido da possibilidade de execução das penas tão logo 

exaurido o duplo grau de jurisdição. O entendimento foi pela Suprema Corte no 

julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43 e n. 44, pelo que 

fi cou expresso que o art. 283 do Código de Processo Penal não impede o início 

da execução da pena depois de esgotadas as instâncias ordinárias. A questão foi 

novamente examinada nos autos do ARE n. 964.246/STF, quando, “por maioria, o 

Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reafi rmou jurisprudência no 

sentido de que é possível a execução provisória do acórdão penal condenatório 

proferido em grau recursal, mesmo que estejam pendentes recursos aos tribunais 

superiores. A decisão foi tomada na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 964246, que teve repercussão geral reconhecida. Assim, a tese fi rmada pelo 

Tribunal deve ser aplicada nos processos em curso nas demais instâncias”.

Idêntica orientação vem da Súmula n. 122 deste Tribunal que diz: “Encerrada a 

jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta 

ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou 

extraordinário”. Desse modo, tão logo decorridos os prazos para interposição 
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de recursos dotados de efeito suspensivo ou julgados estes, poderá ter início 

a execução da pena, inclusive no tocante às restritivas de direito (TRF4, Agravo 

de Execução Penal n. 5000985-25.2017.404.7117, 8ª Turma, Juiz Federal Nivaldo 

Brunoni, por unanimidade, juntado em 28.04.2017), pelo que deverá ser ofi ciado 

ao juízo de primeiro grau para as providências que entender cabíveis.

Não se está aqui a tratar de prisão cautelar, cujos requisitos são próprios e não 

coincidentes com o atual estágio do processo, mas sim de execução de pena em 

razão de título judicial condenatório, sobre o qual não mais se estabelecerá efeito 

suspensivo diante da eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Assim, a condenação em segundo grau, por si só, é fundamento idôneo para 

que se permita o cumprimento imediato da pena. Neste caso, diferente da prisão 

cautelar, tem-se por premissa que “a presunção de inocência não é absoluta e 

perde força no decorrer do processo, pelo menos após condenação, ainda que de 

primeira instância” (HC 114.688, Luiz Fux, STF). Tal perda de força é mais intensa 

com a condenação em segundo grau.

A presunção de inocência ganha outros contornos no direito alienígena. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, berço da presunção de inocência e do due process 

of law, regra geral, não há óbice à prisão após uma sentença condenatória, ainda 

que pendente de recursos. Igual exemplo se retira do Direito francês, onde a Corte 

de Cassação já decidiu pela compatibilidade entre a restrição de liberdade e a 

presunção de inocência, mesmo após condenação ainda recorrível.

Em caso análogo fi cou decidido que “o STF não fez distinção, a qualquer modo 

e tempo, sobre as penas privativas de liberdade daquelas restritivas de direitos, 

tratando do tema de cumprimento das penas em caráter geral, lato sensu. Nesse 

curso, há pleno cabimento a construção da Suprema corte inclusive para o art. 

147 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210, de 11.7.1984), no que se refere ao 

comando sentencial que condena em penas restritivas de direitos”. (TRF4, Agravo 

de Execução Penal n. 5035477-40.2016.404.7000, 7ª Turma, Des. Federal Cláudia 

Cristina Cristofani, por unanimidade, juntado aos autos em 30.11.2016)

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou divergência entre 

suas Turmas a respeito da matéria. A Quinta Turma daquela Corte Superior vinha 

entendendo pela impossibilidade de execução provisória das penas restritivas de 

direito baseando-se em julgados antigos do STF afi rmando que “a Suprema Corte, 

ao tempo em que vigorava o entendimento de ser possível a execução provisória 

da pena, como agora, não a autorizava para as penas restritivas de direito” 

(v.g. HC 386.872/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

DJe 17.03.2017). A Sexta Turma, por sua vez, autorizava a execução provisória 

independentemente da espécie de pena, apontando que “muito embora o 

Supremo Tribunal Federal, em outra época, quando também admitia a execução 

provisória, ressalvasse o entendimento de que as penas restritivas de direitos só 

poderiam começar a ser cumpridas após o trânsito em julgado da condenação, a 

atual jurisprudência do pretório excelso não faz, ao menos expressamente, essa 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

832

ressalva” (v.g. HC 380.104/AM, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, DJe 22.02.2017), posição essa a que me alinho. Entretanto, em julgamento 

publicado em 24.08.2017, a 3ª Seção decidiu, por maioria, pela impossibilidade da 

execução provisória das penas restritivas de direitos.

Ocorre que, tal julgamento não tem efeito vinculante e vai de encontro a 

recentes julgados do STF no sentido de que a execução provisória das penas 

restritivas não viola o princípio da presunção de inocência. A exemplo:

Agravo regimental no habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crimes 

contra a ordem tributária. Artigo 1º, I e II, da Lei n. 8.137/1990. Habeas 

corpus substitutivo de recurso ordinário. Inadmissibilidade. Competência do 

Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus: CRFB/1988, art. 102, 

I, d e i. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo de competência desta 

Suprema Corte. Execução provisória superveniente à condenação em segunda 

instância e antes do trânsito em julgado do processo. Possibilidade. Ausência 

de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistência 

de teratologia, buso de poder ou flagrante ilegalidade. Aplicabilidade do 

entendimento fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão 

geral. Tema 925. Agravo regimental desprovido. 1. A execução provisória de 

pena restritiva de direitos imposta em condenação de segunda instância, 

ainda que pendente o efetivo trânsito em julgado do processo, não ofende 

o princípio constitucional da presunção de inocência, conforme decidido 

por esta Corte Suprema no julgamento das liminares nas ADC n. 43 e 

44, no HC n. 126.292/SP e no ARE n. 964.246, este com repercussão geral 

reconhecida - Tema n. 925. Precedentes: HC 135.347-AgR, Primeira Turma, 

Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17.11.2016, e ARE 737.305-AgR, Segunda 

Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.8.2016. 2. In casu, o recorrente 

foi condenado, em sede de apelação, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) 

meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por 

restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) diasmulta 

pela prática do crime previsto no artigo 1º, I e II, da Lei n. 8.137/1990. 3. A 

competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar 

habeas corpus está defi nida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas 

d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está 

arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. 

Agravo regimental desprovido. (HC 141.978 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, 

Primeira Turma, julgado em 23.06.2017, Processo Eletrônico DJe-168 divulg 

31.07.2017 public 1º.08.2017). grifei

Não vejo porque adotar entendimento diverso daquele seguido por este 

Tribunal em todas as ações penais, o que levou, além do mais, à edição da já 

referida Súmula n. 122. Adotar, assim, outro entendimento neste caso específi co, 

significaria emprestar ao presente processo seletividade incompatível com o 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 737-893, Abril/Junho 2018 833

exercício da jurisdição, já que o cumprimento da pena nada mais é do que o 

corolário do resultado do processo, aplicável aos condenados em primeiro e em 

segundo graus.

Como já apontei em inúmeros habeas corpus, o fato de se tratarem de crimes 

de corrupção e de lavagem de dinheiro, i.e., comumente qualificados como 

“crimes de colarinho branco”, não exclui a gravidade das condutas. Crimes de 

colarinho branco podem ser tão ou mais danosos à sociedade ou a terceiros que 

crimes praticados nas ruas, com violência. O raciocínio vem corroborado pelo 

sociólogo Edwin Sutherland (White-Collar Criminality/1939):

O custo fi nanceiro do crime de colarinho-branco é provavelmente muitas vezes 

superior ao do custo fi nanceiro de todos os crimes que são costumeiramente 

considerados como constituindo “o problema criminal”. Um empregado de uma 

rede de armazéns apropriou-se em um ano de USD 600.000,00, que foi seis 

vezes superior das perdas anuais decorrentes de quinhentos furtos e roubos 

sofridos pela mesma rede. Inimigos públicos, de um a seis dos mais importantes, 

obtiveram USD 130.000,00 através de furtos e roubos em 1938, enquanto a 

soma furtada por Krueger [um criminoso de colarinho branco norte-americano] 

é estimada em USD 250.000,00 ou aproximadamente duas vezes mais. (...) A 

perda fi nanceira decorrente do crime de colarinho-branco, mesmo tão elevada, 

é menos importante do que os danos provocados às relações sociais. Crimes 

de colarinho-branco violam a confi ança e, portanto, criam desconfi ança, que 

diminui a moral social e produz desorganização social em larga escala. Outros 

crimes produzem relativamente menores efeitos nas instituições sociais ou nas 

organizações sociais. (SUTHERLAND, Edwin H. White-Collar Criminality. In: GEIS, 

Gilbert; MEIER, Robert F.; SALINGER, Lawrence M. (ed.) White-Collar Crime: classic 

and contemporary views. 3. ed. New York: The Free Press, 1995, p. 32.)

A advertência de Sutherland é apropriada. É necessário que se ultrapasse 

aquela compreensão individualista e siga-se para uma inteligência consentânea 

com a segurança jurídica e com a ordem pública, de modo a preponderar com 

efi cácia a resposta estatal aos nefastos efeitos, pretéritos, presentes e futuros, que 

a corrupção encerra.

Por evidente que quase a imensa maioria dos investigados ou réus da 

“Operação Lava-Jato” não colocará em risco a segurança individual de quem quer 

que seja. É pouco provável que cometam pessoalmente qualquer crime violento 

ou os chamados crimes de sangue; talvez nunca portem uma arma de fogo, ou 

subtraiam diretamente recursos de outra pessoa física.

Talvez nos crimes de corrupção os efeitos deletérios não sejam tão visíveis, 

mas isso não os torna menos gravosos. Enquanto alguns poucos se apropriam 

da coisa pública como se privada fosse, sistemas básicos de saúde e ensino 

agonizam e sangram.

Um sangue invisível e capaz de provocar os maiores males ao Estado e seus 

administrados.
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Enfi m, os delitos fi nanceiros e contra a Administração Pública trazem refl exos 

amplos e atingem toda a coletividade. Os efeitos são de tal monta que, passado 

longo tempo, ainda não é possível dimensionar o alcance da corrupção que 

envolve conhecidos empresários, agentes públicos e partidos políticos que se 

serviram da maior empresa estatal.

O desrespeito ao Estado de Direito demanda medida severa, e, havendo 

fundada razão diante das circunstâncias concretas, mostra-se inevitável a adoção 

de medidas amargas como resposta ao desprezo para com as instituições 

públicas, certamente motivados pela certeza da impunidade.

Para não passar in albis, convém esclarecer que a determinação de 

cumprimento de pena após o julgamento em segunda instância, em nada se 

confunde com as prisões temporárias ou preventivas. Muito se fala a respeito dos 

excessos das prisões preventivas decretadas no âmbito da “Operação Lava-Jato”, 

mas, no mais das vezes, sem qualquer demonstração efetiva de pertinência na 

afi rmação.

Feitas tais considerações, é medida salutar e de efetividade da jurisdição 

criminal que se inicie o cumprimento de penas, tão logo esgotada a jurisdição de 

segundo grau.

Como se vê, afora a ligeira divergência de entendimento com relação aos 

julgados desse E. Superior Tribunal de Justiça no tocante à execução das penas 

restritivas de direito - o que é irrelevante para o caso de condenado a pena 

restritiva de liberdade de mais de 8 (oito) anos em regime inicial fechado -, a 8ª 

Turma deste Tribunal seguiu orientação parametrizada pela Corte Constitucional.

Há, pois, expressa fundamentação que, como se percebe, desborda da simples 

aplicação do precedente do STF ou da Súmula n. 122/TRF4

Nesse passo, superada a inviabilidade de conhecimento do presente writ 

por defi ciência em sua instrução, importa agora, ainda, preliminarmente, tecer 

considerações acerca do cabimento da presente impetração preventiva, a fi m de 

se debater acerca da possibilidade de seu conhecimento.

Após discorrer sobre as origens e história do remédio heróico, Eduardo 

Espinola Filho esclarece que a natureza preventiva do writ, no direito brasileiro, 

remonta a 1871, litteris:

[...]

Completou-se, em 1871, a evolução do instituto, no direito brasileiro, quando 

a lei n. 2.033, de 20 de setembro, focalizando o caso de ameaça à liberdade 

individual, determinou não ser o habeas-corpus, apenas, remédio contra o 

constrangimento já objetivado, e, sim, também contra o projetado e iminente. 

Dispôs, com efeito, o art. 18 desse diploma legislativo que “os juízes de direito 
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poderão expedir ordem de habeas corpus a favor dos que estiverem ilegalmente 

presos, ainda quando o fossem por determinação do chefe de polícia ou de 

qualquer outra autoridade administrativa, e sem exclusão dos detidos a título de 

recrutamento, não estando ainda alistados como praças no exército ou armada. 

A superioridade de grau na ordem da jurisdição judiciária é a única que limita 

a competência da respectiva autoridade em resolver sobre as prisões feitos por 

mandados das mesmas autoridades judiciais; e o § 1º acrescentou: “Tem lugar o 

pedido e concessão da ordem de habeas corpus, ainda quando o impetrante não 

tenha chegado a sofrer constrangimento corporal, mas se veja dele ameaçado” 

(in Código de Processo Penal Brasileiro anotado, Vol. VI, 1º e 2º edição. Liv. Editora 

Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1944, pags. 222 e 223).

Outrossim, é elucidativa a lição de Gustavo Badaró ao discorrer sobre a 

aplicação preventiva do habeas corpus:

[...]

O art. 647 do CPP prevê a concessão do remédio quando “alguém sofrer ou se 

achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e 

vir”. Há, pois, um qualifi cativo da violência ou coação. Ela deve estar na iminência 

de ocorrer. Iminente, etimologicamente, vem do latim Imm nens, ntis, que signifi ca 

“que está perto de, que está pendente”. É aquilo que “que ameaça se concretizar, 

que está a ponto de acontecer; próximo, imediato”.

[...]

Assim, é cabível o habeas corpus preventivo mesmo no caso em que a ameaça 

de prisão constitua apenas um evento possível, no longo prazo, ainda que 

longínquo ou remoto

(in Manual dos Recursos Penais, Ed. RT, São Paulo, 2016, fl s. 471 e seg.).

Da Jurisprudência do Pretório Excelso, da lavra do Exmo. Sr. Ministro 

Eros Grau, vale conferir o precedente a seguir que bem explicita a questão:

Habeas corpus. Constitucional e Processual Penal. Corrupção ativa. Conversão 

de HC preventivo em liberatório e exceção à Súmula 691/STF. Prisão temporária. 

Fundamentação inidônea da prisão preventiva. Conveniência da instrução 

criminal para viabilizar a instauração da ação penal. Garantia da aplicação da 

lei penal fundada na situação econômica do paciente. Preservação da ordem 

econômica. Quebra da igualdade (artigo 5º, caput e inciso I da Constituição 

do Brasil). Ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva. Prisão 

cautelar como antecipação da pena. Inconstitucionalidade. Presunção de não 

culpabilidade (artigo 5º, LVII da Constituição do Brasil). Constrangimento ilegal. 

Estado de direito e direito de defesa. Combate à criminalidade no estado de 

direito. Ética judicial, neutralidade, independência e imparcialidade do juiz. 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

836

Afronta às garantias constitucionais consagradas no artigo 5º, incisos XI, XII e XLV 

da Constituição do Brasil. Direito, do acusado, de permanecer calado (artigo 5º, 

LXIII da Constituição do Brasil). Conversão de habeas corpus preventivo em habeas 

corpus liberatório.

O habeas corpus preventivo diz com o futuro. Respeita ao temor de futura 

violação do direito de ir e vir. Temor que, no caso, decorrendo do conhecimento de 

notícia veiculada em jornal de grande circulação, veio a ser concretizado. Justifi ca-se 

a conversão do habeas corpus preventivo em liberatório em razão da amplitude do 

pedido inicial e porque abrange a proteção mediata e imediata do direito de ir e vir.

[...]

Prisão preventiva: Indeferimento, pelo Juiz, sob o fundamento de ausência de 

conduta, do paciente, necessária ao estabelecimento de nexo de causalidade 

entre ela e fatos imputados a outros investigados. Reconsideração com 

fundamento em prova nova consistente na apreensão de papéis apócrifos na 

residência do paciente. Insufi ciência de provas que se reportam a circunstâncias 

remotas, dissociadas do contexto atual.

Fundamentação inidônea: I) Conveniência da instrução criminal para viabilizar, 

com a colheita de provas, a instauração da ação penal.

Tendo o Juiz da causa autorizado a quebra de sigilos telefônicos e 

determinado a realização de inúmeras buscas e apreensões, com o intuito de 

viabilizar a eventual instauração da ação penal, torna-se desnecessária a prisão 

preventiva do paciente por conveniência da instrução penal. Medidas que 

lograram êxito, cumpriram seu desígnio. Daí que a prisão por esse fundamento 

somente seria possível se o magistrado tivesse explicitado, justifi cadamente, o 

prejuízo decorrente da liberdade do paciente. A não ser assim ter-se-á prisão 

arbitrária e, por conseqüência, temerária, autêntica antecipação da pena. O 

propalado “suborno” de autoridade policial, a fi m de que esta se abstivesse de 

investigar determinadas pessoas, à primeira vista se confunde com os elementos 

constitutivos do tipo descrito no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa).

II) Garantia da aplicação da lei penal, fundada na situação econômica do paciente.

A prisão cautelar, tendo em conta a capacidade econômica do paciente e 

contatos seus no exterior não encontra ressonância na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, pena de estabelecer-se, mediante quebra da igualdade (artigo 

5º, caput e inciso I da Constituição do Brasil) distinção entre ricos e pobres, para o 

bem e para o mal. Precedentes.

III) Garantia da ordem pública, com esteio em suposições.

Mera suposição – vocábulo abundantemente utilizado no decreto prisional 

– de que o paciente obstruirá as investigações ou continuará delinqüindo não 

autorizam a medida excepcional de constrição prematura da liberdade de 

locomoção. Indispensável, também aí, a indicação de elementos concretos que 

demonstrassem, cabalmente, a necessidade da prisão.
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IV) Preservação da ordem econômica. No decreto prisional nada se vê a justifi car 

a prisão cautelar do paciente, que não há de suportar esse gravame por encontrar-

se em situação econômica privilegiada. As conquistas das classes subalternas, não 

se as produz no plano processual penal; outras são as arenas nas quais devem ser 

imputadas responsabilidades aos que acumulam riquezas. Prisão preventiva como 

antecipação da pena. Inconstitucionalidade. A prisão preventiva em situações 

que vigorosamente não a justifi quem equivale a antecipação da pena, sanção 

a ser no futuro eventualmente imposta, a quem a mereça, mediante sentença 

transitada em julgado. A afronta ao princípio da presunção de não culpabilidade, 

contemplado no plano constitucional (artigo 5º, LVII da Constituição do 

Brasil), é, desde essa perspectiva, evidente. Antes do trânsito em julgado da 

sentença condenatória a regra é a liberdade; a prisão, a exceção. Aquela cede a 

esta em casos excepcionais. É necessária a demonstração de situações efetivas 

que justifi quem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do 

processo. Estado de direito e direito de defesa. O Estado de direito viabiliza a 

preservação das práticas democráticas e, especialmente, o direito de defesa. 

Direito a, salvo circunstâncias excepcionais, não sermos presos senão após a 

efetiva comprovação da prática de um crime. Por isso usufruímos a tranqüilidade 

que advém da segurança de sabermos que se um irmão, amigo ou parente 

próximo vier a ser acusado de ter cometido algo ilícito, não será arrebatado de nós 

e submetido a ferros sem antes se valer de todos os meios de defesa em qualquer 

circunstância à disposição de todos. Tranqüilidade que advém de sabermos que 

a Constituição do Brasil assegura ao nosso irmão, amigo ou parente próximo a 

garantia do habeas corpus, por conta da qual qualquer violência que os alcance, 

venha de onde vier, será coibida. Combate à criminalidade no Estado de direito. 

O que caracteriza a sociedade moderna, permitindo o aparecimento do Estado 

moderno, é por um lado a divisão do trabalho; por outro a monopolização da 

tributação e da violência física. Em nenhuma sociedade na qual a desordem tenha 

sido superada admite-se que todos cumpram as mesmas funções. O combate à 

criminalidade é missão típica e privativa da Administração (não do Judiciário), 

através da polícia, como se lê nos incisos do artigo 144 da Constituição, e do 

Ministério Público, a quem compete, privativamente, promover a ação penal 

pública (artigo 129, I). Ética judicial, neutralidade, independência e imparcialidade 

do juiz. A neutralidade impõe que o juiz se mantenha em situação exterior ao 

confl ito objeto da lide a ser solucionada. O juiz há de ser estranho ao confl ito. A 

independência é expressão da atitude do juiz em face de infl uências provenientes 

do sistema e do governo. Permite-lhe tomar não apenas decisões contrárias a 

interesses do governo – quando o exijam a Constituição e a lei – mas também 

impopulares, que a imprensa e a opinião pública não gostariam que fossem 

adotadas. A imparcialidade é expressão da atitude do juiz em face de infl uências 

provenientes das partes nos processos judiciais a ele submetidos. Significa 

julgar com ausência absoluta de prevenção a favor ou contra alguma das partes. 

Aqui nos colocamos sob a abrangência do princípio da impessoalidade, que a 

impõe. Afronta às garantias constitucionais consagradas no artigo 5º, incisos XI, 
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XII e XLV da Constituição do Brasil. De que vale declarar, a Constituição, que “a 

casa é asilo inviolável do indivíduo” (art. 5º, XI) se moradias são invadidas por 

policiais munidos de mandados que consubstanciem verdadeiras cartas brancas, 

mandados com poderes de a tudo devassar, só porque o habitante é suspeito de 

um crime? Mandados expedidos sem justa causa, isto é sem especifi car o que se 

deve buscar e sem que a decisão que determina sua expedição seja precedida 

de perquirição quanto à possibilidade de adoção de meio menos gravoso para 

chegar-se ao mesmo fi m. A polícia é autorizada, largamente, a apreender tudo 

quanto possa vir a consubstanciar prova de qualquer crime, objeto ou não da 

investigação. Eis aí o que se pode chamar de autêntica “devassa”. Esses mandados 

ordinariamente autorizam a apreensão de computadores, nos quais fica 

indelevelmente gravado tudo quanto respeite à intimidade das pessoas e possa 

vir a ser, quando e se oportuno, no futuro usado contra quem se pretenda atingir. 

De que vale a Constituição dizer que “é inviolável o sigilo da correspondência” (art. 

5º, XII) se ela, mesmo eliminada ou “deletada”, é neles encontrada? E a apreensão 

de toda a sorte de coisas, o que eventualmente privará a família do acusado da 

posse de bens que poderiam ser convertidos em recursos fi nanceiros com os 

quais seriam eventualmente enfrentados os tempos amargos que se seguem a 

sua prisão. A garantia constitucional da pessoalidade da pena (art. 5º, XLV) para 

nada vale quando esses excessos tornam-se rotineiros. Direito, do acusado, de 

permanecer calado (artigo 5º, LXIII da Constituição do Brasil). O controle difuso da 

constitucionalidade da prisão temporária deverá ser desenvolvido perquirindo-

se necessidade e indispensabilidade da medida. A primeira indagação a ser 

feita no curso desse controle há de ser a seguinte: em que e no que o corpo do 

suspeito é necessário à investigação? Exclua-se desde logo a afi rmação de que se 

prende para ouvir o detido. Pois a Constituição garante a qualquer um o direito 

de permanecer calado (art. 5º, LXIII), o que faz com que a resposta à inquirição 

investigatória consubstancie uma faculdade. Ora, não se prende alguém para que 

exerça uma faculdade. Sendo a privação da liberdade a mais grave das constrições 

que a alguém se pode impor, é imperioso que o paciente dessa coação tenha 

a sua disposição alternativa de evitá-la. Se a investigação reclama a oitiva do 

suspeito, que a tanto se o intime e lhe sejam feitas perguntas, respondendo-as o 

suspeito se quiser, sem necessidade de prisão. Ordem concedida.

(HC 95.009/SP, Tribunal Pleno, rel. Ministro Eros Grau, DJe 18.12.2008).

À luz das referidas orientações doutrinárias e jurisprudenciais, tenho por 

confi gurada ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção física do ora paciente, 

consubstanciada em determinar-se a execução provisória da pena estabelecida, 

(cujo cumprimento se avizinha, ante o anunciado julgamento dos embargos 

de declaração), e que se mostra apta a justifi car o cabimento deste remédio 

processual preventivo (artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República).

Conheço, nesse contexto, da presente impetração.
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Fixadas tais premissas, passo, em consequência, ao exame do mérito trazido.

A questão da execução provisória da pena foi recentemente, revista, em 

total overruling, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

HC 126.292/SP, ocasião em que se superou entendimento consolidado desde o 

ano de 2009.

A Corte Suprema entendeu pela possibilidade de imediato início do 

cumprimento da pena após o exaurimento das instâncias ordinárias, inclusive 

com restrição à liberdade do condenado, sem que referida orientação implique 

em ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, na 

medida em que os recursos especiais e extraordinários são desprovidos de efeito 

suspensivo.

Confi ra-se:

Constitucional. Habeas corpus. Princípio constitucional da presunção de 

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

de segundo grau de jurisdição. Execução provisória. Possibilidade. 1. A execução 

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

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

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

Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado

(HC 126.292/SP, Relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 

17.5.2016).

Posteriormente, em controle concentrado de constitucionalidade, por 

maioria de votos, indeferiu liminar na ADC n. 43 e na ADC n. 44, cujo objeto 

é a declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, 

confi rmando, assim, o entendimento fi rmado no HC 126.292/SP.

Em 10.11.2016, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário n. 

964.246/SP, em sede de repercussão geral, reafi rmou a jurisprudência dominante 

sobre o tema em debate conforme se verifi ca da ementa do julgado a seguir 

transcrita:

Constitucional. Recurso extraordinário. Princípio constitucional da 

presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII). Acórdão penal condenatório. Execução 

provisória. Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência 

reafi rmada. 1. Em regime de repercussão geral, fi ca reafi rmada a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão 

penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial 

ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de 
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inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 2. Recurso 

extraordinário a que se nega provimento, com o reconhecimento da repercussão 

geral do tema e a reafi rmação da jurisprudência sobre a matéria (ARE 964.246/SP, 

rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 25.11.2016).

Este colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também adotou 

o aludido posicionamento, a partir do julgamento pela egrégia Sexta Turma 

dos EDcl no REsp n. 1.484.415/DF, da relatoria do Ministro Rogério Schietti 

Cruz, cujo brilhante voto sintetiza a questão em debate conforme se verifi ca dos 

trechos a seguir transcritos:

Ao que tudo está a indicar, a decisão, proferida, pela composição plena 

do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n. 126.292-MG (ainda não 

publicado), evidencia que a mais elevada Corte do país, a quem a Lex Legis 

incumbe a nobre missão de “guarda da Constituição” (art. 102, caput, da CF), 

sufragou pensamento afi nado ao de Gustavo Zagrebelsky – juiz que já presidiu 

a Corte Constitucional da Itália –, para quem o direito é disciplina prática, 

necessariamente ancorada na realidade. Assim especifi ca, verbis:

(...) Se o direito deve se voltar à realidade, é dizer, se deve operar em cada caso 

concreto conforme o valor que os princípios assinalam à realidade, não se pode 

controlar a validade de uma norma tomando em consideração exclusivamente 

o que ela diz. Não basta considerar o direito dos livros, é preciso ter em conta 

o direito em ação; não basta uma validade lógica, é necessário uma validade 

prática” (Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil. 2. ed. Madri: Trotta, 1997, p. 123. 

Destaquei.).

Deveras, em diversos pontos dos votos dos eminentes juízes que participaram 

da sessão ocorrida em 17 de fevereiro próximo passado, assinalou-se, como móvel 

para a referida guinada jurisprudencial, a gravidade do quadro de “desarrumação” 

do sistema punitivo brasileiro, máxime por permitir a postergação da defi nição 

do juízo de condenação, mercê dos inúmeros recursos previstos na legislação 

processual penal.

[...]

O exemplo, que se repete, com assiduidade, no cotidiano dos tribunais, 

evidencia a patologia do sistema criminal brasileiro e também mostra, com 

clareza meridiana, que a maior parte dos recursos são manejados já no exercício 

da jurisdição extraordinária, onde se sucedem agravos regimentais e embargos 

declaratórios a cada decisão, monocrática ou colegiada, que se toma.

Também não posso deixar sem registro – sem qualquer emissão de juízo de 

valor a respeito – que talvez em nenhum outro país do mundo o instituto do 

habeas corpus tenha alcançado, por conta da assim chamada “doutrina brasileira 

do habeas corpus”, tamanha elasticidade quanto ao seu cabimento e possibilidade 
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de utilização. De ação voltada à proteção da liberdade, em decorrência de coação 

ilegal, atual ou iminente, o remédio heroico, como dito na Exposição de Motivos 

do projeto de reforma do Código de Processo Penal (em trâmite na Câmara 

dos Deputados), transformou-se em “sub-rogado universal das impugnações 

recursais”, do que resulta sempre a permissão para que, mesmo na pendência de 

recurso extraordinário sem efeito suspensivo, se faça uso do writ – ou de medida 

cautelar – para sobrestar agressão, atual ou iminente, à liberdade de locomoção 

do indivíduo.

Certo é que, em decorrência dessa pletora de meios impugnativos, que 

engendra, a cada instância inaugurada no curso processual, uma infindável 

reapreciação dos mesmos temas já anteriormente debatidos – o que, na 

compreensão, v.g., dos ministros Teori Zavascki, Luiz Fachin, Roberto Barroso, Luiz 

Fux e Gilmar Mendes, condiciona a concretização do ius puniendi do Estado a que 

o acusado não mais interponha outro recurso, de modo a alcançar-se o trânsito 

em julgado da condenação – a Suprema Corte acabou assumindo, na dicção do 

Ministro Roberto Barroso, “papel decisivo nessa rearrumação”.

Quiçá fosse mais adequado, para tal propósito, o caminho legislativo. E nessa 

direção já se tentou andar, por meio da frustrada PEC dos Recursos, que objetivava 

racionalizar a jurisdição extraordinária, de maneira a permitir maior efi ciência da 

justiça criminal, assegurando densifi cação a outro princípio muito caro a todo e 

qualquer processo penal moderno, e que também encontrou positivação na Carta 

de 1988, o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, inc. LXXXVIII), cuja 

redação (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”) 

sugere que sua titularidade se estende não apenas ao indivíduo alcançado pela 

justiça criminal, como usualmente se verifi ca em relação aos demais direitos que 

integram o Bill of Rights, mas também à parte contrária, que, no processo penal, 

representa os interesses de toda a comunhão social.

[...]

Não haveria, assim me parece, impedimento a que se promovesse a alteração 

do texto positivado no art. 5º, inciso LVII da Carta de 1988, prescrevendo fórmula 

semelhante, que permitiria – por não vincular a presunção de inocência ao 

trânsito em julgado da condenação – o início do cumprimento da pena mesmo 

na pendência de eventual recurso especial ou extraordinário, em que, como 

sabido, não se permite discussão sobre matéria fática ou probatória.

Decerto que, a meu aviso, tal modifi cação não importaria em supressão ou 

abolição da referida garantia – o que reclamaria incidência da vedação contida 

no art. 60, § 4º, da C.R. – pois o núcleo essencial da presunção de inocência 

continuaria preservado.

Reafi rmo que não se cogita, ainda que remotamente, de abolir ou diminuir 

essa verdadeira conquista civilizatória. Contudo, preservado o núcleo essencial 

dessa garantia, não haveria razão para se impedir que, ajustada sua redação por 
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meio de reforma constitucional, fosse alcançado o salutar e desejado equilíbrio 

entre os interesses individuais e os interesses sociais que permeiam tanto a 

persecução quanto a punição de autores de condutas criminosas.

Equilíbrio, aliás, que há de ser sempre perseguido quando se trata de 

compatibilizar interesses igualmente legítimos de punição dos culpados e de 

proteção dos inocentes. Assim, a busca da efi ciência no processo penal não se 

contrasta com a necessária salvaguarda das garantias individuais. Antes, em 

um sistema processual bem ordenado, as garantias concorrem para assegurar a 

efi ciência do processo (GREVI, Vittorio. Alla ricerca di un processo penale giusto. 

Milão: Giuff rè, 2000, p. 13).

Especifi camente dos Ministros que compõem esta egrégia Quinta Turma, 

colaciono, dentre inúmeros outros, os seguintes julgados recentes que reafi rmam 

a possibilidade de execução da condenação imposta em segundo grau de 

jurisdição, independentemente da ocorrência de trânsito em julgado:

Agravo regimental no habeas corpus. Princípio da colegialidade. Inexistência 

de ofensa. Ausência de cerceamento de defesa. Execução provisória da pena. 

Possibilidade. Exaurimento das instâncias ordinárias. Precedentes do STF e desta 

Corte. Agravo desprovido.

1. Consoante o entendimento desta Corte, não existe ofensa ao princípio 

da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática do relator não 

conhece habeas corpus cujo pedido for contrário a entendimento jurisprudencial 

sedimentado, como se verifi cou no caso dos autos, sobretudo considerando que 

o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão 

agravada.

2. Não há falar em cerceamento de defesa por eventual supressão ao direito de 

realização de sustentação oral, sobretudo quando tal pedido é realizado em sede 

de agravo regimental, tendo em vista a inadmissibilidade prevista no art. 159 do 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. No julgamento do HC n. 126.292/MG, realizado em 17.2.2016, o Supremo 

Tribunal Federal, em sua composição plena, passou a admitir a possibilidade 

de imediato início do cumprimento provisório da pena após o exaurimento das 

instâncias ordinárias, inclusive com restrição da liberdade do condenado, por 

ser o recurso extraordinário, assim como o recurso especial, desprovido de efeito 

suspensivo, sem que isso implique violação ao princípio da não culpabilidade. Tal 

entendimento foi mantido, pela Suprema Corte no exame das Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade n. 43 e 44, em 5.10.2016. O Superior Tribunal de Justiça também 

adotou o aludido posicionamento a partir do julgamento, pela Sexta Turma, dos EDcl 

no REsp n. 1.484.415/DF, da relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz.

4. In casu, a prisão do agravante decorre de sentença condenatória confi rmada 

em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujos 
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aclaratórios foram julgados em 5.9.2017, tendo sido interpostos recursos especial 

e extraordinário, esgotando-se a via recursal ordinária, nada havendo a ser 

reparado no presente recurso.

Agravo regimental desprovido.

(AgRG no HC 396.213/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 8.2.2018).

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Roubo 

circunstanciado. Continuidade delitiva. Associação criminosa. Condenação 

confirmada em segunda instância. Execução provisória da pena. Expedição 

de mandado de prisão. Evolução da jurisprudência do STF. Prisão domiciliar. 

Imprescindibilidade aos cuidados do fi lho. Ausência de comprovação. Habeas 

corpus não conhecido.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento fi rmado pela Primeira 

Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o 

não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, 

configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja 

possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla 

defesa.

II - Por ocasião do julgamento do ARE 964.246, submetido à sistemática 

da repercussão geral, o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal reafirmou sua 

jurisprudência no sentido de que “a execução provisória de acórdão penal 

condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial 

ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de 

inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal” (ARE 964.246/

SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 25.11.2016).

III - Os recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução 

provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das instâncias 

ordinárias, de forma que é possível a determinação do cumprimento provisório da 

pena fi xada.

IV - Não há que se falar, portanto, em ofensa ao princípio da presunção de 

inocência ou reformatio in pejus, quando o eg. Tribunal de Justiça determina a 

execução provisória da pena, com amparo no novo e superveniente entendimento do 

Supremo Tribunal.

V - A jurisprudência desta Corte entende que para o deferimento da prisão 

domiciliar, faz-se necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados 

ao fi lho menor.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 427.797/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 16.02.2018).
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Penal e Processo Penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. 

Condenação pelo Tribunal a quo. Superação. Execução provisória e prisão 

cautelar. Institutos distintos. Esgotamento das instâncias ordinárias. Possibilidade 

de execução. Agravo não provido.

1. A execução provisória da pena não se confunde com a prisão preventiva. 

Esta possui natureza cautelar e dever ser decretada quando presentes os 

requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e aquela decorre da condenação confi rmada 

em segundo grau e ainda não transitada em julgado.

2. Após o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP (STF, Relator Ministro Teori 

Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.2.2016), esta Corte passou a adotar o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “a execução provisória de acórdão 

penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso 

especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção 

de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal”. Em outras 

palavras, voltou-se a admitir o início de cumprimento da pena imposta pelo simples 

esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado da 

condenação, nos termos da Súmula 267/STJ.

3. O Supremo Tribunal Federal também reconheceu a repercussão geral do 

tema (ARE 964.246/SP, Rel. Ministro Teori Zavascki) e, em 11.11.2016, decidiu, em 

Plenário Virtual, pela reafi rmação de sua jurisprudência externada no mencionado 

HC 126.292/SP.

4. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento da Rcl 30.193/SP, fi rmou 

entendimento de que, com a nova orientação da Suprema Corte, nos autos do HC 

126.292/SP, “a manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a 

análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o 

início da execução da pena”.

5. Agravo não provido.

(AgRg no HC 383.406/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 

27.11.2017).

Agravo regimental no recurso especial. Extração de cópia dos autos e remessa 

à origem para execução provisória da pena. Providência embasada na alteração 

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da presunção de não 

culpabilidade. Insurgência desprovida.

1. Nos termos do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do HC n. 126.292, a determinação de imediato início do cumprimento da 

pena após a afi rmação da responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias se 

revela consentânea com os princípios encartados na Constituição Federal, mormente 

em razão da ausência, em regra, de efeito suspensivo aos recursos de natureza 

extraordinária.

2. Agravo regimental desprovido (AgR no REsp 1.604.256/MG, Quinta Turma, 

Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 1º.8.2017).
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Direito Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 

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

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

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

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

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

presunção de inocência. Ordem não conhecida.

[...] 

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

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

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

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

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

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

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

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

sem que isso importe violação do princípio constitucional da presunção de inocência. 

Ademais, a sentença assegurou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o que 

representa a prerrogativa de apelar em liberdade, como ocorreu, tendo em vista 

que os recursos especial e extraordinário não são dotados, regra geral, de efeito 

suspensivo.

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

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

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

24.5.2016).

Em que pesem os respeitáveis entendimentos que consagram a legitimidade 

da execução provisória de sentença penal condenatória, ainda pendente de 

recurso, não se olvida que é possível haver mudança na orientação do tema pela 

Corte Suprema.

É que, em julgados recentes, de natureza cautelar, os eminentes 

Ministros daquela Corte, principalmente a maioria daqueles que compõem 

a egrégia Segunda Turma, tem concedido provimentos cautelares ou 

mesmo deferido o próprio habeas corpus em hipóteses em que as instâncias 

ordinárias, ao determinarem a expedição do decreto de prisão para efeito de 

execução provisória, (1) se limitam a simplesmente mencionar, sem qualquer 

fundamentação idônea, a diretriz jurisprudencial consagrada pelo Supremo 

Tribunal Federal nos autos do aludido precedente ou nas ADC 43-MC/DF e 

ADC 44-MC/DF (ambas da relatoria do Ministro Marco Aurélio), ou, ainda, 

no ARE 964.246/SP (rel. Min. Teori Zavascki), ou (2) fazem-no sem que ainda 
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tenha sido esgotada a jurisdição ordinária, estando pendentes declaratórios 

ou infringentes, ou (3) quando determinam a execução imediata do julgado 

nos autos do recurso interposto exclusivamente pelo réu condenado a quem 

se garantiria anteriormente, sem qualquer impugnação do Parquet Estadual, 

o direito de aguardar em liberdade a execução do processo. Nesse diapasão, 

confi ram-se: HC 135.951-MC/DF, rel. Ministro Ricardo Lewandowski; HC 

137.494-AgRg/DF, rel. Ministro Ricardo Lewandowski; HC 144.908-MC/RS, 

rel. Ministro Marco Aurélio; HC 146.006-MC/PE, rel. Ministro Marco Aurélio; 

RHC 129.663-MC/RS, rel. Ministro Celso de Mello.

A título exemplificativo, nos autos do HC 136.720/PB, iniciou-se 

julgamento na Segunda Turma daquele colendo Tribunal, suspenso por pedido 

de vista (embora já tenha se formada maioria pela concessão da ordem), em 

que o eminente Relator Min., Ricardo Lewandowski, propôs o deferimento do 

writ em virtude da violação ao princípio que proíbe a “reformatio in pejus”, em 

situação na qual o Tribunal apontado como coator ordenou a imediata execução 

antecipada da pena, fazendo-o, contudo em recurso exclusivo do réu, sem 

oposição de insurgência pelo Ministério Público.

Todavia, frise-se, a maioria das referidas decisões se deu em sede de 

provimentos cautelares, não havendo manifestação do Plenário daquela Corte 

Suprema.

De forma que, por hora, parece-me mais razoável e coerente, mormente 

considerando o papel constitucional deste Superior Tribunal de Justiça – Corte 

de Precedentes, continuar entendendo pela aplicação do precedente vinculante geral 

do Plenário do STF (ARE n. 964.246/SP) – que autoriza o início da execução 

da pena aplicada na ação penal após cumprido o duplo grau de jurisdição.

Acresça-se, ainda, que o Plenário do STF aprovou este precedente há 

pouco mais de um ano, após profundo e maduro debate, razão pela qual, às 

Cortes de apelação e a este Tribunal Superior, comprometidos com um sistema 

jurídico estável e previsível, não cabe deixar de aplicá-lo. Somente ao Supremo 

Tribunal Federal, a quem incumbe a última palavra sobre interpretação de 

normas constitucionais, compete alterar seu posicionamento.

A propósito, em comentários específi cos sobre o histórico precedente 

transcrevo, por elucidativos, da obra “Prisão Cautelar – dramas, princípios e 

alternativas”, de Rogério Schietti Cruz, os seguintes excetos:

De todo modo, talvez se pudesse afi rmar, com dose maior de aceitabilidade, 

que o caminho mais adequado a trilhar fosse o da reforma legislativa, quer 
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alterando o sistema de recursos extraordinários, tal qual proposta ainda em 

curso no Congresso Nacional (a cognominada PEC dos Recursos, já referida 

linhas acima), quer promovendo mudança na própria redação do dispositivo 

constitucional que consubstancia a presunção de não culpabilidade.

As chances, contudo, de revisão do tema por meio legislativo eram escassas, 

haja vista que a PEC dos recursos, a par de tramitar há 6 anos no Congresso, já 

teve sua versão inicial totalmente desfi gurada por meio de proposta substitutiva. 

Assim como em outras matérias, nas quais a constitucionalização do Direito 

induziu o Poder Judiciário a protagonizar mudanças sociais ante a inércia do 

Poder Legislativo, a Corte Suprema, em sua diuturna percepção sobre o défi cit de 

efetividade da justiça criminal, não se esquivou de seu enfrentamento.

[...]

Bem ou mal – isso só o tempo demonstrará –, o que o STF fez foi tão somente 

exercer seu papel de intérprete-mor da Constituição, tal qual em inúmeras outras 

ocasiões de sua história republicana.

Não se trata de simplesmente afi rmar, como o fez o Juiz Charles E. Hughes, 

da Corte Suprema do Estados Unidos, que a Constituição “é aquilo que os juízes 

dizem que ela é”. A legitimidade desse ditado somente ocorre quando ele se 

realiza com a observância das competências que a Constituição de cada país 

outorga a quem, efetivamente, interpreta sua Carta Maior, e quando o processo 

decisório se perfaz de acordo com o devido processo legal. E isso foi feito, 

ineludivelmente.

[...]

Ao dirigir o olhar para o Direito praticado em outras nações do mundo 

ocidental e examinar o que dizem todos os tratados que versam direitos humanos, 

um observador isento concluirá que a opção por esta ou aquela compreensão 

acerca do princípio da presunção de inocência perfaz o âmbito de escolha, 

soberana, de cada nação.

Outrossim, impende enfrentar as alegações invocadas pelos impetrantes 

em abono de uma pretensa postergação do cumprimento antecipado da pena, 

quais sejam, (a) a de que o acórdão condenatório não tem fundamentação 

idônea acerca da necessidade de recolhimento ao cárcere, e a de que, no caso em 

discussão, (b) há especifi cidades relativas às questões de direito que serão trazidas 

nos recursos extraordinário e especial (incompetência do juízo e dosimetria da 

pena, por exemplo) que não podem ser desconsideradas.

Em relação ao primeiro argumento, os recursos às instâncias superiores 

carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consectário 

lógico do esgotamento da jurisdição nas instâncias ordinárias, não necessitando 
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de fundamentação a determinação do cumprimento provisório da pena fi xada, 

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

inocência.

Esta Turma Julgadora, por diversas oportunidades, já enfrentou referida 

discussão tendo se fi rmado orientação de que “a prisão decorrente de decisão 

confi rmatória da condenação pelo Tribunal de apelação não está vinculada ao exame 

dos pressupostos para a prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. Está na 

competência do juízo revisional e independe de recurso da acusação. (HC 381.568/

PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 

21.02.2017, DJe 24.02.2017).

Colaciono, ainda, para melhor compreensão, os seguintes precedentes:

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Possibilidade de 

execução provisória da pena privativa de liberdade. Esgotamento da instância a 

quo. Desnecessidade dos requisitos do art. 312 do CPP.

1. Prevalece o entendimento de que é possível a execução provisória de 

acórdão penal condenatório, ainda que sujeito a recurso especial ou 

extraordinário. Nessas hipóteses, não se compromete o princípio constitucional 

da presunção de inocência.

2. A determinação de execução provisória da pena independe da presença dos 

requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, somente podendo ser 

sustada se não esgotada a via ordinária.

3. Agravo regimental improvido. (AgR no REsp 392.724/SP, Sexta Turma, Rel. 

Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 8.2.2018).

Agravo regimental no recurso especial. Extração de cópia dos autos e remessa 

à origem para execução provisória da pena. Providência embasada na alteração 

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da presunção de não 

culpabilidade. Insurgência desprovida.

1. Nos termos do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do HC n. 126.292, a determinação de imediato início do cumprimento da 

pena após a afi rmação da responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias se 

revela consentânea com os princípios encartados na Constituição Federal, mormente 

em razão da ausência, em regra, de efeito suspensivo aos recursos de natureza 

extraordinária.

2. Agravo regimental desprovido (AgR no REsp 1.604.256/MG, Quinta Turma, 

Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 1º.8.2017).

Habeas corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão 

determinada pelo Tribunal após o julgamento da apelação. Possibilidade. 
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Execução provisória da pena. Legalidade. Recente entendimento do Supremo 

Tribunal Federal. Ausência de violação do princípio da presunção de inocência. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. Regime inicial semiaberto. Maus 

antecedentes. Recrudescimento do regime. Possibilidade. Habeas corpus 

denegado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inocência.

3. O Superior Tribunal de Justiça já fi rmou orientação no sentido de que não há 

falar em reformatio in pejus, pois a prisão decorrente de acórdão confi rmatório 

de condenação prescinde do exame dos requisitos previstos no art. 312 do Código 

Penal. Entende-se que a determinação de execução provisória da pena encontra-se 

dentre as competências do Juízo revisional e independe de recurso da acusação. 

Precedentes.

[...]

6. Habeas corpus denegado (HC 412.538/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo 

Soares da Fonseca, DJe 24.10.2017).

Habeas corpus. Impetração em substituição ao recurso cabível. Utilização 

indevida do remédio constitucional. Não conhecimento.

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

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

circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedente.

2. Contudo, o alegado constrangimento ilegal será analisado para a verifi cação 

da eventual possibilidade de atuação ex offi  cio, nos termos do artigo 654, § 2º, do 

Código de Processo Penal.

[...]

Execução provisória da pena. Esgotamento da instância ordinária. Possibilidade. 

Inexistência de ofensa aos princípios da presunção de inocência e da proibição da 

reformatio in pejus. Coação ilegal não confi gurada.

1. O ário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292/SP, 

por maioria de votos, firmou o entendimento de que é possível a execução 

provisória de acórdão penal condenatório, ainda que sujeito a recursos de 
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natureza extraordinária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da 

presunção de inocência, compreensão que foi recentemente confi rmada pelo 

aludido colegiado ao apreciar as ADCs 43 e 44.

2. Em atenção ao que decidido pelo Pretório Excelso, este Sodalício passou a 

admitir a execução provisória da pena, ainda que determinada em recurso exclusivo 

da defesa, afastando as alegações de reformatio in pejus e de necessidade de 

comprovação da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código 

de Processo Penal, uma vez que a prisão decorrente da decisão que confirma a 

condenação encontra-se na competência do juízo revisional, não dependendo da 

insurgência da acusação. Precedentes.

3. Na espécie, à luz do que decidido pela Corte Suprema, não há qualquer 

ilegalidade na execução provisória da pena imposta à paciente, em razão da 

ausência de notícia nos autos ou no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

da interposição de demais recursos ordinários contra o apelo defensivo, tendo o 

processo retornado à origem para o cumprimento da sentença condenatória.

4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício a fim de 

redimensionar a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime 

inicial aberto, e 250 dias-multa.

(HC 368.154/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 17.04.2017)

Tampouco mostra-se válido o segundo argumento deduzido – 

plausibilidade das questões de direito suscitadas no recurso especial.

É que, sequer foi ainda ele interposto contra o acórdão que condenou o 

paciente. Não há, desse modo, como antever a plausibilidade das razões que 

serão nele deduzidas. É consabido que ainda pendem de julgamento os próprios 

declaratórios opostos pela defesa, oportunidade em que a 8ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região pode modifi car ou integrar o seu julgado, pelo 

que descabida e temerária qualquer antecipação de discussão relativa, por 

exemplo, à incompetência do juízo ou dosimetria da pena, por este STJ, sob 

pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Por derradeiro, cabe referir que pleito dos impetrantes para que se afaste 

a inelegibilidade de que trata o art. 26-C da Lei Complementar n. 64/1990, 

não pode ser conhecido em sede de habeas corpus, uma vez que o dispositivo 

em comento prescreve somente ser possível por meio de recurso contra decisão 

confi rmatória da condenação penal (recurso especial).

Feitas tais ponderações, não verifi co, pois, excepcionalidade demonstrada 

no writ sub exame que se destaque daquelas hipóteses que conduziram os 

precedentes paradigmas - HC 126.292-SP e no ARE 964.246-SP -, não sendo, 
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portanto, caso de distinguishing. Os argumentos trazidos não são dotados de 

força sufi ciente a fi m de justifi car a não aplicação dos referidos precedentes, na 

medida em que não negam a sua essência.

Destarte, nada obstante a existência de uma ameaça real, consubstanciada 

na iminente prisão do paciente, tão logo se esgote a jurisdição de 2ª instância, 

é certo que referida ameaça não decorre de ato ilegal, mas da condenação 

confi rmada em grau de recurso de apelação, portanto, não havendo margem 

para se falar em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, 

em consonância com o posicionamento já fi rmado pelo Pretório excelso, nos 

termos já amplamente exprimidos neste voto.

Ante o exposto, conheço em parte do presente habeas corpus, contudo, 

denego a ordem.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Conforme relatado pelo eminente Ministro 

Felix Fischer, por meio deste habeas corpus preventivo pretende-se, em síntese, 

que se conceda ao paciente, ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o direito de 

aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória 

ou, subsidiariamente, o esgotamento da jurisdição deste Superior Tribunal de 

Justiça.

Segundo os autos, o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses de 

reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de corrupção passiva 

e lavagem de dinheiro, e o Tribunal impetrado manteve a condenação, porém 

elevando-a para 12 anos e 1 mês de reclusão.

O habeas corpus preventivo tem lugar “sempre que alguém se achar 

ameaçado”, ou seja, na iminência “de sofrer violência ou coação em sua liberdade 

de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (artigo 5º, inciso LXVIII da 

Constituição Federal, que reproduz os pressupostos elencados no art. 647, do 

Código de Processo Penal).

Sobre o tema, cumpre trazer à baila a doutrina de JULIO FABBRINI 

MIRABETE:

O salvo-conduto, assim, deve ser expedido se há, por exemplo, fundado receio 

do paciente de ser preso ilegalmente. Mas o receio de violência deve resultar de ato 

concreto, de prova efetiva, da ameaça da prisão. Temor vago, incerto, presumido, sem 
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prova, ou ameaça remota, que pode ser evitada pelos meios comuns, não dá lugar à 

concessão de habeas corpus preventivo. (Processo Penal. 5ª ed. São Paulo: Atlas, p. 

699/700).

Para o renomado jurista RENATO BRASILEIRO DE LIMA, o habeas 

corpus é preventivo quando ajuizado “contra ameaça de constrangimento ilegal 

à liberdade de locomoção, visando prevenir sua materialização. (...). Para que 

esse habeas corpus preventivo seja conhecido, a ameaça de constrangimento ao ius 

libertatis deve constituir-se objetivamente, de forma iminente e plausível. Logo, se 

não forem apontados atos objetivos que possam causar, direta ou indiretamente, perigo 

ou restrição à liberdade de locomoção de um paciente, num caso concreto, mas apenas 

hipoteticamente, será inviável a utilização do habeas corpus. Reputa-se, assim, 

manifestamente incabível a utilização do habeas corpus, em sua versão preventiva, 

quando o alegado risco à liberdade de locomoção for meramente hipotético”. (Código 

de Processo Penal Comentado. 2ª ed. Bahia: Jus Podivum, 2017, p. 1526 – Grifo 

não constante do original).

Extrai-se da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça:

Operação Lava-Jato. Recurso ordinário em habeas corpus. Preliminar de 

incompetência de relator, por inexistência de prevenção. Conexão do caso com a 

referida Operação evidenciada. Preliminar rejeitada.

Habeas corpus preventivo impetrado para obstar decretação de prisão cautelar. 

Ausência de fundado receio à liberdade de locomoção. Ordem denegada. Pedido 

de transmudação do HC em liberatório caso seja decretada a prisão do paciente. 

Impossibilidade. Fatos novos que não fazem parte da impetração. Pedido 

sucessivo de anulação do acórdão recorrido. Ausência de demonstração de 

nulidade. Não cabimento.

(...)

II - Inexistindo fundado receio ou ameaça concreta à liberdade do Paciente, não 

se concede Habeas Corpus para o fi m de obstar futura decretação de prisão cautelar.

III - O pleito de conhecimento do Habeas Corpus como liberatório em caso de 

decretação da prisão no curso da tramitação do writ não pode ser conhecido, pois 

somente à luz dos argumentos utilizados no eventual decreto de prisão é que se 

pode analisar a legalidade ou não do ato apontado como coator.

(...)

Recurso em Habeas Corpus conhecido parcialmente, e desprovido.

(RHC 65.462/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

20.06.2017, DJe 23.06.2017)
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Agravo regimental. Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação. Regime 

semiaberto. Pretensão de garantir que o agravante cumpra pena no regime 

adequado. Mandado prisional ainda não cumprido. Ausência de ato coator. 

Pedido manifestamente incabível. Recurso desprovido.

(...)

2. Hipótese em que o mandado prisional ainda não foi cumprido. E não há 

indício concreto de que o paciente será levado a cumprir pena em regime mais 

gravoso do que aquele constante do mandado. Trata-se de mera presunção.

3. Mesmo para a concessão de habeas corpus preventivo, exige-se uma real 

ameaça ao direito de locomoção, não bastando uma suposição infundada de que 

venha a ocorrer algum constrangimento ilegal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC 83.730/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 18.05.2017, DJe 25.05.2017)

Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualifi cado. Falsidade ideológica. 

Associação criminosa. (...) Salvo conduto. Ausência de ameaça concreta à 

liberdade de locomoção do recorrente. Recurso parcialmente conhecido e, nessa 

extensão, desprovido.

(...)

2. A mera suposição de que o MM. Juiz poderá acatar pedido de prisão preventiva 

feito pela autoridade policial, sequer ratifi cado pelo Ministério Público, não justifi ca 

a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à 

liberdade de locomoção do recorrente.

3. Recurso Ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 80.843/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 04.05.2017, DJe 10.05.2017)

No caso vertente, o digno Juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença 

condenatória, decidiu que poderia o paciente aguardar em liberdade o julgamento 

de seu recurso perante a Corte de Apelação, sem condicionar a expedição de mandado 

de prisão ao trânsito em julgado de eventual pronunciamento confi rmatório do 

decreto, deixando ao alvitre do Tribunal os consectários da condenação.

E ao julgar os recursos de apelação interpostos pela acusação e pela defesa 

do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a colenda 8ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região confi rmou a sentença penal condenatória e 

determinou, uma vez esgotada a sua jurisdição, seja ofi ciado ao Juízo de origem, 

para que proceda à imediata execução da pena privativa de liberdade imposta.
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Consta da ementa do aresto impugnado:

Operação Lava-Jato. Penal e Processual Penal. Competência do Juízo da 13ª 

Vara Federal de Curitiba/PR. Conexão. Esquema criminoso no âmbito da Petrobras. 

Suspeição do Magistrado e dos Procuradores da República. Não configurada. 

Cerceamento de defesa. Poder instrutório do juiz. Art. 400, § 1º do CPP. Prejuízo não 

comprovado. Gravação de interrogatório pela própria defesa. Higidez da gravação 

realizada pela serventia do juízo. Indeferimento de perguntas aos colaboradores. 

Diligências complementares. Fase do art. 402 do CPP. Reinterrogatório. Art. 616 do 

CPP. Faculdade do juízo recursal. Violação à autodefesa e à presunção de inocência. 

Não configurada. Correlação entre denúncia e sentença. Existência. Preliminares 

afastadas. Mérito. Standard probatório. Depoimentos de corréus. Corrupção ativa 

e passiva. Ato de ofício. Causa de aumento de pena. Agente político. Capacidade de 

indicar ou manter servidores públicos em cargos de altos níveis na estrutura do Poder 

Executivo. Lavagem de dinheiro. Inexistência de título translativo. Caracterização 

do ilícito. Acervo presidencial. Modifi cação do fundamento da absolvição. Ausência 

de interesse recursal. Ofensas aos advogados. Exclusão de termos da sentença. 

Pedido destituído de razões e descontextualizado. Devolução da totalidade de 

bens apreendidos. Não conhecimento dos apelos nos pontos. Dosimetria da pena. 

Readequação. Benefícios decorrentes da colaboração. Reparação do dano. Juros de 

mora. Execução provisória.

(...).

45. Em observância ao quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal no Habeas Corpus n. 126.292/SP, tão logo decorridos os prazos para 

interposição de recursos dotados de efeito suspensivo, ou julgados estes, 

deverá ser ofi ciado à origem para dar início à execução das penas.

Contra esta decisão a defesa opôs embargos de declaração, no dia 

20.2.2018, postulando a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, tendo o 

eminente Relator, Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, ao verifi car 

a pretensão modifi cativa do julgado, encaminhado os autos ao parquet Federal, 

para manifestação.

Pois bem. Conquanto a autoridade apontada como coatora tenha 

determinado a execução provisória da reprimenda cominada ao réu após 

o esgotamento do segundo grau de jurisdição, o certo é que tal fato ainda 

não ocorreu, estando pendentes de julgamento os aclaratórios nos quais a 

defesa requereu, como visto, a concessão de efeitos infringentes, o que revela a 

inexistência de risco concreto à sua liberdade de locomoção.

Dessarte consigno que não se pode utilizar o habeas corpus para obstar 

eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não existentes e que sequer se 

sabe se realmente ocorrerão.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 737-893, Abril/Junho 2018 855

A mera suposição, sem indicativo fático, de que o paciente será preso em 

ofensa aos princípios da presunção de inocência e da necessidade de motivação 

das decisões judiciais não constitui, a meu sentir, uma ameaça concreta à sua 

liberdade capaz de justifi car o manejo do mandamus para o fi m pretendido.

Nesse sentido:

Habeas corpus “preventivo”. Apropriação indébita majorada. Condenação. 

Embargos de declaração opostos pelo assistente de acusação, em que se pede 

a execução provisória da pena. Inexistência de determinação do cumprimento 

antecipado da pena, por parte da autoridade tida como coatora. Ameaça concreta 

de coação à liberdade de locomoção do paciente. Ausência. Necessidade, 

entretanto, de assegurar ao paciente, que a execução provisória da pena ocorrerá 

apenas após o efetivo esgotamento das instâncias ordinárias.

1. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 

ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 

ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República).

2. A mera suposição, sem indicativo fático, de que eventual segregação visando ao 

cumprimento antecipado da reprimenda poderá vir a ser determinada, não constitui 

ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justifi car o manejo do remédio 

constitucional para o fi m pretendido (AgRg no HC n. 294.338/MG, Ministro Jorge 

Mussi, Quinta Turma, DJe 25.8.2014).

3. No caso, em que pese exista pedido do assistente de acusação, formulado 

em embargos de declaração, de execução provisória da pena imposta, não há 

determinação, por parte das instâncias ordinárias, do cumprimento antecipado da 

pena.

4. Mostra-se necessário assegurar ao acusado que a execução provisória da pena 

somente poderá acontecer após o esgotamento das instâncias ordinárias, pois este 

é o entendimento atualmente predominante no âmbito deste Superior Tribunal, 

consubstanciado na linha de orientação do Supremo Tribunal Federal.

5. Ordem concedida, em menor extensão, tão somente para assegurar ao 

paciente que a execução provisória da pena imposta a ele na Ação Penal n. 

001.2006.008707-3 da 4ª Vara Criminal da comarca de Recife/PE ocorrerá apenas 

após o efetivo esgotamento das instâncias ordinárias.

(HC 368.497/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

15.12.2016, DJe 02.02.2017)

Por outro vértice, ainda que possível fosse considerar concreta, real e 

iminente a ameaça à liberdade de locomoção do paciente, forçoso reconhecer 

que não está preenchido o segundo pressuposto da ação mandamental, por não 

se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder na determinação da execução provisória 

da pena privativa de liberdade depois de esgotadas as instâncias ordinárias.
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Do voto do eminente Desembargador Relator ressumbram os seguintes 

excertos:

O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 

n. 126.292/SP, reviu posicionamento antes fixado no julgamento do HC 84.078, 

fi rmando orientação no sentido da possibilidade de execução das penas tão logo 

exaurido o duplo grau de jurisdição. O entendimento foi (reiterado) pela Suprema 

Corte no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43 e n. 44, 

pelo que fi cou expresso que o art. 283 do Código de Processo Penal não impede o 

início da execução da pena depois de esgotadas as instâncias ordinárias. A questão 

foi novamente examinada nos autos do ARE n. 964.246/STF, quando, “por maioria, 

o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reafi rmou jurisprudência no 

sentido de que é possível a execução provisória do acórdão penal condenatório 

proferido em grau recursal, mesmo que estejam pendentes recursos aos tribunais 

superiores. A decisão foi tomada na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 964.246 que teve repercussão geral reconhecida. Assim, a tese fi rmada pelo 

Tribunal deve ser aplicada nos processos em curso nas demais instâncias”.

(...).

Desse modo, tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos 

dotados de efeito suspensivo ou julgados estes, poderá ter início a execução 

da pena (...), pelo que deverá ser oficiado ao juízo de primeiro grau para as 

providências que entender cabíveis.

Não se está aqui a tratar de prisão cautelar, cujos requisitos são próprios e não 

coincidentes com o atual estágio do processo, mas sim de execução de pena em 

razão de título judicial condenatório, sobre o qual não mais se estabelecerá efeito 

suspensivo diante da eventual interposição de recursos aos tribunais Superiores.

Assim, a condenação em segundo grau, por si só, é fundamento idôneo para que 

se permita o cumprimento imediato da pena. Neste caso, diferente da prisão cautelar, 

tem-se por premissa que “a presunção de inocência não é absoluta e perde força no 

decorrer do processo, pelo menos após condenação, ainda que de primeira instância” 

(HC 114.688, Luiz Fux, STF). Tal perda de força é mais intensa com a condenação em 

segundo grau.

A presunção de inocência ganha outros contornos no direito alienígena. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, berço da presunção de inocência e do due process 

of law, regra geral, não há óbice a uma prisão após uma sentença condenatória, 

ainda que pendente de recursos. Igual exemplo se retira do Direito francês, onde 

a Corte de Cassação já decidiu pela compatibilidade entre a restrição de liberdade 

e a presunção de inocência, mesmo após condenação ainda recorrível.

(...)

A advertência de Sutherland é apropriada. É necessário que se ultrapasse 

aquela compreensão individualista e siga-se para uma inteligência consentânea 
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com a segurança jurídica e com a ordem pública, de modo a preponderar com 

efi cácia a resposta estatal aos nefastos efeitos, pretéritos, presentes e futuros, que 

a corrupção encerra.

Por evidente que a quase imensa maioria dos investigados ou réus da 

“Operação Lava-Jato” não colocará em risco a segurança individual de quem quer 

que seja. É pouco provável que cometam pessoalmente qualquer crime violento 

ou os chamados crimes de sangue; talvez nunca porte uma arma de fogo, ou 

subtraiam diretamente recursos de outra pessoa física.

Talvez nos crimes de corrupção os efeitos deletérios não sejam tão visíveis, 

mas isso não os torna menos gravosos. Enquanto alguns poucos se apropriam 

da coisa pública como se privada fosse, sistemas básicos de saúde e ensino 

agonizam e sangram.

Um sangue invisível e capaz de provocar os maiores males ao Estado e seus 

administrados.

Enfi m, os delitos fi nanceiros e contra a Administração Pública trazem refl exos 

amplos e atingem toda a coletividade. Os efeitos são de tal monta que, passado 

longo tempo, ainda não é possível dimensionar o alcance da corrupção que 

envolve conhecidos empresários, agentes públicos e partidos políticos que se 

serviram da maior empresa estatal.

(...).

Feitas tais considerações, é medida salutar e de efetividade da jurisdição 

criminal que se inicie o cumprimento das penas, tão logo esgotada a jurisdição de 

segundo grau.

Com efeito, é cediço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por 

maioria de votos, no exercício de seu mister de intérprete maior da Carta Magna, 

fi rmou o entendimento de que é possível a execução provisória de acórdão penal 

condenatório, ainda que sujeito a recursos de natureza extraordinária, não 

havendo que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Confi ra-se a ementa do julgado:

Constitucional. Habeas corpus. Princípio constitucional da presunção 

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

Tribunal de segundo grau de jurisdição. Execução provisória. Possibilidade. 1. A 

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

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

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

Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado. (HC 126.292, Relator(a): Min. 

Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2016, Processo Eletrônico DJe-

100 divulg 16.05.2016 public 17.05.2016)
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Esse entendimento foi mantido, pela Suprema Corte, no exame das 

Medidas Cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43 e 44, 

em 5.10.2016, consoante noticiado no Informativo 842:

Em conclusão de julgamento, o Plenário, por maioria, indeferiu medida cautelar 

em ações declaratórias de constitucionalidade e conferiu interpretação conforme 

à Constituição ao art. 283 do Código de Processo Penal (CPP) (“Art. 283. Ninguém 

poderá ser preso senão em fl agrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 

da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória 

transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude 

de prisão temporária ou prisão preventiva”). Dessa forma, permitiu a execução 

provisória da pena após a decisão condenatória de segundo grau e antes do 

trânsito em julgado – v. Informativo 837. O Tribunal assentou que a execução 

provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, 

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

princípio constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo art. 5º, LVII, 

da Constituição Federal (CF). Esse entendimento não contrasta com o texto do 

art. 283 do CPP. A Corte ressaltou que, de acordo com os arts. 995 e 1.029, § 

5º, do Código de Processo Civil (CPC), é excepcional a possibilidade de atribuir 

efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário na seara criminal. A 

regra geral continua a ser o recebimento desses recursos excepcionais com 

efeito meramente devolutivo. Entretanto, é possível atribuir-se efeito suspensivo 

diante de teratologia ou abuso de poder. Dessa forma, as decisões jurisdicionais 

não impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo têm efi cácia imediata. 

Assim, após esgotadas as instâncias ordinárias, a condenação criminal poderá 

provisoriamente surtir efeito imediato do encarceramento, uma vez que o acesso 

às instâncias extraordinárias se dá por meio de recursos que são ordinariamente 

dotados de efeito meramente devolutivo. Não se pode afirmar que, à exceção 

das prisões em flagrante, temporária, preventiva e decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado, todas as demais formas de prisão foram 

revogadas pelo art. 283 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, haja 

vista o critério temporal de solução de antinomias previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 

n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Se assim o fosse, 

a conclusão seria pela prevalência da regra que dispõe ser meramente devolutivo 

o efeito dos recursos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal 

Federal (STF), visto que os arts. 995 e 1.029, § 5º, do CPC têm vigência posterior 

à regra do art. 283 do CPP. Portanto, não há antinomia entre o que dispõe o art. 

283 do CPP e a regra que confere efi cácia imediata aos acórdãos proferidos por 

tribunais de apelação. Ademais, a quantidade de magistrados com assento no STF 

e no STJ repele qualquer interpretação que queira fazer desses tribunais cortes 

revisoras universais. Isso afasta a pretensão sucessiva de fi rmar o STJ como local 

de início da execução da pena. A fi nalidade que a Constituição persegue não é 

outorgar uma terceira ou quarta chance para a revisão de um pronunciamento 
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jurisdicional com o qual o sucumbente não se conforma e considera injusto. O 

acesso individual às instâncias extraordinárias visa a propiciar ao STF e ao STJ o 

exercício de seus papéis de estabilizadores, uniformizadores e pacifi cadores da 

interpretação das normas constitucionais e do direito infraconstitucional. Por isso, 

o art. 102, § 3º, da Constituição Federal exige demonstração de repercussão geral 

das questões constitucionais debatidas no recurso extraordinário. Portanto, ao 

recorrente cabe demonstrar que, no julgamento de seu caso concreto, malferiu-

se um preceito constitucional e que há, necessariamente, a transcendência e 

relevância da tese jurídica a ser afi rmada pela Suprema Corte. É a Constituição 

que alça o STF primordialmente a serviço da ordem jurídica constitucional e 

igualmente eleva o STJ a serviço da ordem jurídica. Isso está claro no art. 105, III, 

da CF, quando se observam as hipóteses de cabimento do recurso especial, todas 

direta ou indiretamente vinculadas à tutela da ordem jurídica infraconstitucional. 

Nem mesmo o excessivo apego à literalidade da regra do art. 5º, LVII, da CF, 

a qual, nessa concepção, imporia sempre o “trânsito em julgado”, seria capaz 

de conduzir à solução diversa. O ministro Roberto Barroso acrescentou que, por 

não se discutir fatos e provas nas instâncias extraordinárias, há certeza quanto à 

autoria e materialidade. Dessa forma, impõe-se, por exigência constitucional em 

nome da ordem pública, o início do cumprimento da pena, sob o risco de descrédito 

e desmoralização do sistema de justiça. Além disso, enfatizou que a presunção de 

inocência é princípio – não regra – e, como tal, pode ser ponderado com outros 

princípios e valores constitucionais que tenham a mesma estatura. Portanto, o peso 

da presunção da inocência ou não culpabilidade, após a condenação em segundo 

grau de jurisdição, fi ca muito mais leve, muito menos relevante, em contraste com 

o peso do interesse estatal de que os culpados cumpram pena em tempo razoável. 

Desse modo, o estado de inocência vai-se esvaindo à medida que a condenação se vai 

confi rmando. Vencidos os ministros Marco Aurélio (relator), Rosa Weber, Ricardo 

Lewandowski e Celso de Mello, que deferiam a medida cautelar para reconhecer 

a constitucionalidade do art. 283 do CPP e determinar a suspensão de execução 

provisória de pena cuja decisão ainda não houvesse transitado em julgado. 

Afirmavam que a execução provisória da pena, por tratar o imputado como 

culpado, confi guraria punição antecipada e violaria a presunção de inocência, 

bem como a disposição expressa do art. 283 do CPP. Também pontuavam que 

a presunção de inocência exige que o réu seja tratado como inocente não 

apenas até o exaurimento dos recursos ordinários, mas até o trânsito em julgado 

da condenação. Vencido, parcialmente, o ministro Dias Toffoli, que acolhia 

o pedido sucessivo para determinar a suspensão de execução provisória de 

réu cuja culpa estivesse sendo questionada no STJ. Segundo o ministro, esse 

Tribunal desempenha o relevante papel de uniformizar a aplicação da lei federal 

nacionalmente. Todavia, no âmbito do STF, o recurso extraordinário não teria mais 

o caráter subjetivo. Afi nal, a questão nele debatida deverá ter repercussão geral e 

ultrapassar os limites subjetivos do caso concreto, o que, geralmente não existe 

em matéria criminal. Ademais, a jurisprudência é no sentido de que a questão 

do contraditório e da ampla defesa é matéria infraconstitucional. ADC 43 MC/DF, 
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rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 5.10.2016. ADC 44 MC/DF, rel. min. Marco 

Aurélio, julgamento em 5.10.2016.

E, ao apreciar o ARE 964.246/SP, cuja repercussão geral foi reconhecida, 

a Suprema Corte confi rmou a jurisprudência no sentido de que a execução 

provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda 

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

presunção de inocência:

Constitucional. Recurso extraordinário. Princípio constitucional da presunção 

de inocência (CF, art. 5º, LVII). Acórdão penal condenatório. Execução provisória. 

Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafi rmada. 1. Em 

regime de repercussão geral, fi ca reafi rmada a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório 

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

não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo 

artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário a que se nega 

provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafi rmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (ARE 964.246 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, 

julgado em 10.11.2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-251 

divulg 24.11.2016 public 25.11.2016)

É necessário registrar que o entendimento firmado pelo Plenário da 

Suprema Corte, inclusive em sede de repercussão geral, tem sido observado 

tanto pela 1ª quanto pela 2ª Turma do Pretório Excelso, não havendo que se 

falar, assim, em necessidade de fundamentação do decreto prisional após o 

esvaziamento das vias ordinárias.

A propósito:

Processual Penal. Embargos declaratórios em habeas corpus. Tráfi co de drogas, 

associação para o tráfi co, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Prisão cautelar. 

1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não 

compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida 

na impetração. 2. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em 

segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, 

não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade. 

Hipótese de paciente condenado a 22 anos e 3 meses de reclusão, em regime 

inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, 

no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 180 do CP. 3. Embargos declaratórios 

rejeitados.

(HC 125.617 ED, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 

1º.12.2017, Processo Eletrônico DJe-288 divulg 13.12.2017 public 14.12.2017)
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Agravo regimental em habeas corpus. Tráfi co de drogas. Execução provisória 

da pena. Possibilidade. 1. O Plenário desta Corte concluiu que a “execução provisória 

de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito 

a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional 

da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição 

Federal” (HC 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 17.5.2016). Entendimento 

confi rmado no julgamento das medidas cautelares nas ADCs 43 e 44 (julgadas em 

5.10.2016). E, em repercussão geral, foi reafi rmada a jurisprudência, no exame do ARE 

964.246 (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 25.11.2016). 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento.

(HC 147.361 AgR, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 

julgado em 07.11.2017, Processo Eletrônico DJe-261 divulg 16.11.2017 public 

17.11.2017)

Agravo regimental em habeas corpus. Constitucional. Penal. Impetração dirigida 

contra decisão monocrática com que a relatora do habeas corpus no Superior 

Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial. Superveniente alteração do 

quadro processual, resultante da prolação de outra decisão por aquela Corte de 

Justiça, correspondente a novo ato, a ser desafi ado por ação própria. Precedentes. 

Inexistência de ilegalidade flagrante. Execução provisória. Possibilidade. Tese 

preconizada pelo Tribunal Pleno no HC n. 126.292/SP. Questão reafi rmada no Plenário 

virtual em sede de repercussão geral (Tema n. 925). Entendimento predominante da 

Corte, à luz do princípio da colegialidade. Regimental não provido.

(HC 146.871 AgR, Relator(a): Min. Dias Toff oli, Segunda Turma, julgado em 

07.11.2017, Processo Eletrônico DJe-276 divulg 30.11.2017 public 1º.12.2017)

Em atenção ao que decidido pelo Pretório Excelso, esta Corte Superior 

de Justiça tem proclamado a legalidade e constitucionalidade da execução 

provisória da pena, afastando a alegação de ofensa ao princípio da presunção 

de inocência, conforme se observa dos seguintes julgados recentes oriundos de 

ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Não 

cabimento. (...) Execução provisória da pena. Inocorrência. Execução provisória da 

pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias. 

Habeas corpus não conhecido.

(...)

VII - No tocante a execução provisória da pena, convém ressaltar que o Plenário do 

col. Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, indeferiu o pedido formulado no 

HC n. 126.292/SP, de relatoria do em. Min. Teori Zavascki, decidindo pela possibilidade 

do início do cumprimento da pena após o julgamento da apelação.
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VIII - Nos autos não retratam a excepcional hipótese de juízo provisório antecipado 

acerca do pedido, pois os recursos às instâncias superiores carecem de efeito 

suspensivo e a execução provisória da pena é consectário lógico do esgotamento 

da jurisdição das instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação a 

determinação do cumprimento provisório da pena fi xada.

Habeas corpus não conhecido.

Ordem concedida de ofício para reconhecer a falta de prova que levou a 

condenação pelo delito de corrupção de menor, disposto no art. 244-B, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, declarando a absolvição do paciente 

quanto a este delito, mantidos os demais termos do acórdão.

(HC 398.430/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 08.02.2018, 

DJe 20.02.2018)

Agravo regimental no habeas corpus. Princípio da colegialidade. Inexistência 

de ofensa. Ausência de cerceamento de defesa. Execução provisória da pena. 

Possibilidade. Exaurimento das instâncias ordinárias. Precedentes do STF e desta 

Corte. Agravo desprovido.

(...).

3. No julgamento do HC n. 126.292/MG, realizado em 17.2.2016, o Supremo 

Tribunal Federal, em sua composição plena, passou a admitir a possibilidade 

de imediato início do cumprimento provisório da pena após o exaurimento das 

instâncias ordinárias, inclusive com restrição da liberdade do condenado, por 

ser o recurso extraordinário, assim como o recurso especial, desprovido de efeito 

suspensivo, sem que isso implique violação ao princípio da não culpabilidade. Tal 

entendimento foi mantido, pela Suprema Corte no exame das Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade n. 43 e 44, em 5.10.2016. O Superior Tribunal de Justiça também 

adotou o aludido posicionamento a partir do julgamento, pela Sexta Turma, dos EDcl 

no REsp n. 1.484.415/DF, da relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz.

4. In casu, a prisão do agravante decorre de sentença condenatória confi rmada em 

sede de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujos aclaratórios 

foram julgados em 5.9.2017, tendo sido interpostos recursos especial e extraordinário, 

esgotando-se a via recursal ordinária, nada havendo a ser reparado no presente 

recurso.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 396.213/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado 

em 08.02.2018, DJe 21.02.2018)

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Possibilidade de 

execução provisória da pena privativa de liberdade. Esgotamento da instância a 

quo. Desnecessidade dos requisitos do art. 312 do CPP.

1. Prevalece o entendimento de que é possível a execução provisória de acórdão 

penal condenatório, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário. Nessas 

hipóteses, não se compromete o princípio constitucional da presunção de inocência.
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2. A determinação de execução provisória da pena independe da presença dos 

requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, somente podendo ser 

sustada se não esgotada a via ordinária.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 392.724/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado em 08.02.2018, DJe 19.02.2018)

Percebe-se, assim, que em todos os precedentes citados a Suprema Corte 

tem relativizado a aplicação do princípio da presunção de inocência, insculpido 

no art. 5º LVII da Constituição Federal.

Assim, por mais que se queira interpretar o princípio da presunção 

de inocência tal qual se infere da literalidade do texto constitucional, sem 

harmonizá-lo com os demais princípios e normas que formam o nosso sistema 

jurídico penal, é certo afi rmar que seu alcance estará condicionado, sempre, 

à interpretação que lhe der a Suprema Corte, incumbida que foi, pela Carta 

Magna, desse relevante mister de “dizer” o direito emanado da Constituição.

Se o Pretório Excelso, como maior intérprete da Constituição Federal, 

por seu órgão interno máximo – o Plenário – de há muito tem relativizado o 

princípio constitucional da presunção de inocência, para admitir a execução 

provisória da pena, ou seja, permitir que se execute uma pena decorrente de 

sentença judicial confi rmada por órgão colegiado mas não transitada em julgado 

- portanto, não defi nitiva -, resta aos demais tribunais pátrios curvarem-se a 

essa realidade jurídica imposta pela Corte Suprema, exatamente como o fez o 

colendo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Diante de tal quadro, não há como afi rmar a presença dos pressupostos 

constitucionais para a impetração do habeas corpus, sendo impositiva a denegação 

da ordem.

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do habeas corpus preventivo 

e denegar a ordem.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 65.056-BA (2015/0271136-8)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Recorrente: Franco Douglas Barros Lima Andrade Castro
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Advogados: Ney Moura Teles - GO008483A

Pedro Ivo de Moura Telles e outro(s) - GO034718

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

EMENTA

Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Estelionato e 

organização criminosa. Ausência de provas sufi cientes de autoria. 

Reexame de conteúdo fático-probatório. Impossibilidade na 

via eleita. Prisão preventiva. Incompetência do Juízo de Primeiro 

Grau. Inocorrência. Local da obtenção da vantagem ilícita. 

Continuidade delitiva com os crimes em apuração em outra Comarca. 

Impossibilidade. Instituto que não se confunde com a habitualidade 

delitiva. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade do 

crime. Periculosidade do agente. Reiteração criminosa. Necessidade de 

garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. 

Inaplicabilidade de medida cautelar alternativa. Constrangimento 

ilegal não evidenciado. Recurso ordinário desprovido.

1. Inicialmente, com relação às alegações de ausência de indícios 

de autoria, tal análise demanda o exame aprofundado de todo conjunto 

probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias 

ordinárias, soberanas na análise dos fatos, sobre a existência de provas 

suficientes para ensejar uma possível condenação do recorrente, 

bem como a respeito da sua participação na empreitada criminosa, 

providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do 

habeas corpus e do recurso em habeas corpus, que não admitem dilação 

probatória.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se sedimentou 

no sentido de que para a fi xação de competência para julgamento do 

crime de estelionato, levar-se-á em conta a consequência do delito, ou 

seja, a consumação da obtenção de vantagem ilícita que, no caso em 

comento, se deu com a disponibilidade do valor em conta corrente 

vinculada à agência bancária da Comarca de Guanambi/BA, não 

havendo que se falar, portanto, em incompetência do mencionado 

Juízo.

3. Ao se comparar as denúncias ofertadas pelo Ministério Público 

da Bahia e do Goiás, vê-se que os delitos foram praticados contra 

vítimas distintas, em diferentes ocasiões e coautoria com agentes 
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diversos, não cabendo tratar a indicada habitualidade criminosa como 

continuidade delitiva a fi m de reunir os feitos.

4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente 

se verifi ca a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de 

forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento 

dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de 

Processo Penal. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada 

apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, 

nos termos previstos no art. 319 do CPP.

5. Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, 

tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a 

possibilidade de reiteração criminosa por parte do paciente, que 

também responde à ação penal por delito de mesma natureza em outra 

comarca, valendo-se do mesmo modus operandi.

6. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como 

primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, 

por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identifi cados os 

requisitos legais da cautela.

7. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas 

previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito 

evidenciam a insufi ciência das providências menos gravosas.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso.

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

e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentaram oralmente: Dr. Pedro Ivo de Moura Telles (p/recte) e 

Ministério Público Federal.

Brasília (DF), 20 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 6.4.2018
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de recurso ordinário em 

habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Franco Douglas Barros Lima 

Andrade Castro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no 

julgamento do HC n. 0009576-80.2015.805.0000.

Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão 

preventiva do recorrente pela suposta prática dos delitos tipifi cados no art. 

171, caput (por nove vezes) e art. 288, ambos do Código Penal (estelionato em 

continuidade delitiva e associação criminosa).

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, 

o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado, in 

verbis:

Habeas corpus. Prática de delitos tipificados nos artigos 171, caput (nove 

vezes), c/c o artigo 71 e 288. Na forma do artigo 69. Todos do CP alegação de 

que o decreto preventivo é ilegal, porque oriundo de juízo incompetente; que a 

medida constritiva é desfundamentada e que desnecessária a custódia do paciente 

(ausências dos fummus boni iuris e do pericullum in mora). Juízo estreito da via 

eleita. Práticas distintas (lugar, pessoas e tempo). Não observância, em princípio, 

da alegada incompetência do Juízo Criminal da Comarca de Guanambi-BA. “Ora, 

os crimes em muito destoam, seja porque praticados contra vítimas diversas, em 

diferentes ocasiões, em coautoria com agentes distintos, e mesmo de maneira 

autônoma” (Parecer Ministerial de folhas 102/109). “Para a caracterização da 

continuidade delitiva, de acordo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas 

condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de 

desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), nos termos da Teoria Mista. No 

caso, conquanto o modus operandi dos dois estelionatos praticados pelo paciente 

guarde certa semelhança, os delitos foram praticados contra vítimas diferentes, 

em ocasiões distintas e de maneiras autônomas. Não há nenhuma indicação de 

ligação entre as ações, o que afasta a incidência da fi gura do crime continuado. 

A hipótese, na verdade mais se assemelha à habitualidade criminosa” (STJ - HC 

n. 170.190, 6a T, Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.10.2011, DJe 14.11.2011). Indícios 

sufi cientes da autoria e materialidade delitiva (ouvida das vítimas que confi rmaram 

a existência do evento, realizando depósitos nas contas correntes vinculadas 

aos envolvidos). Fundamentação idôneo: “Com efeito, após as investigações, e 

os vários inquéritos policiais, instaurados em todo o país, constatou-se que os 

denunciados criaram o site, onde ofereciam diversos produtos eletrônicos abaixo 

do preço de mercado e, após as vítimas efetuarem o pagamento dos boletos ou 

transferências bancárias, esperavam, em vão, pelas mercadorias, de acordo com 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 737-893, Abril/Junho 2018 867

as provas até agora produzidas nos autos do inquérito. Tal conduta, ao meu sentir, 

violou a ordem pública, afi gurando-se plausível que, soltos, os representados 

fatalmente atrapalharão a investigação, destruindo eventuais provas indiciárias 

que ainda não aportaram aos autos. Ressalte-se, também, a necessidade nos 

autos de que sejam impedidos de voltar a delinqüir” (Folha 40 - Bel. Roberto 

Paulo Prohmann Wolff ). Modus operandi e gravidade do crime. Necessidade da 

manutenção do decreto preventivo. Garantia da ordem pública (“Esta Corte, por 

ambas as Turmas, já fi rmou entendimento de que a prisão preventiva pode ser 

decretada em face da periculosidade demonstrada, pela gravidade e violência do 

crime, ainda que primário o agente” - STF/RHC - Rel. Moreira Alves - RT 648/347). 

Paciente foragido (“Ademais, afi gura-se necessária, ainda, a decretação da prisão 

preventiva dos acusados, para se garantir a fi el aplicação da lei penal, já que, de 

acordo com os autos, estão todos foragidos, dando mostras de que pretendem se 

subtrair aos efeitos de uma eventual condenação. Forçoso, assim, reconhecer que 

a fuga ou escusas dos indiciados em atender ao chamamento policial, difi cultou, 

sobremaneira, o andamento das investigações, bem como retardou ou tornou 

incerta, como dito, a futura aplicação da lei penal”). Precedentes doutrinários e 

jurisprudenciais: “Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do 

autor da infração que pretende se subtrair aos efeitos da eventual condenação”. 

(Código Processual Penal Interpretado, pág. 696 - Mirabete). “A simples fuga do 

acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifi ca o 

decreto de prisão preventiva”. (RT-497/403). Manifestação Ministerial pela denegação 

do writ (Parecer n. 4.946/2015 - folhas 102/109, Bela. Maria Adélia Bonelli, em 

15.06.2015). Ordem conhecida e denegada (fl s. 117/119).

No presente recurso, alega nulidade da custódia cautelar, decretada por 

Juízo incompetente, uma vez que o recorrente responde à ação penal em trâmite 

perante a 9ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO por estelionatos 

praticados em continuidade delitiva àqueles pelos quais foi denunciado na Ação 

Penal n. 0302513-89.2014.805.0088, que aqui se trata, em trâmite perante o 

Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA e instaurada quase 

dois anos depois daquela.

Assevera que os delitos em tese praticados seguiram idêntica forma 

de execução em determinado período de tempo e pela rede mundial de 

computadores - internet -, razão pela qual o local do crime não pode ser 

fi xado em duas comarcas distintas, mas apenas em uma delas pelo critério da 

prevenção.

Sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar 

previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Afi rma inexistirem provas de 

materialidade e indícios sufi cientes de autoria em relação ao recorrente. Aponta, 
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ainda, que nem o decreto prisional, nem a denúncia, individualiza a conduta dos 

acusados.

Pondera que o Parquet não envidou esforços para levar aos autos o endereço 

do recorrente, tendo a revelia sido decretada por erro do órgão acusatório. 

Destaca que não pode ser considerado foragido, uma vez que jamais residiu em 

Guanambi/BA.

Por fi m, aduz ser sufi ciente, no caso concreto, a aplicação de medidas 

cautelares alternativas ao cárcere, hipótese não afastada pelo Juízo de primeiro 

grau e pelo aresto vergastado.

Requer, assim, a expedição de contramandado de prisão e o trancamento 

da ação penal em relação às imputações de estelionato.

Indeferido o pedido de liminar (fl s. 259/260) e prestadas as informações 

solicitadas (fl s. 274/278 e 291/357), o Ministério Público Federal opinou pelo 

desprovimento do recurso em parecer acostado às fl s. 282/287.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Inicialmente, é certo que a 

análise da tese defensiva relativa à ausência de indícios sufi cientes de autoria 

e de prova de materialidade demanda o exame aprofundado de todo conjunto 

probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, 

soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos 

estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. 

A propósito:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Não 

cabimento. Homicídio qualifi cado. Alegação de excesso de prazo. Supressão de 

instância. Prisão cautelar. Ausência de indícios de autoria. Revolvimento fático-

probatório. Inviabilidade na via eleita. Alegada ausência de fundamentação 

idônea. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem 

pública. Necessidade de interromper atividades de organização criminosa. 

Medidas cautelares diversas da prisão. Inviabilidade. Habeas corpus não 

conhecido.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento fi rmado pela Primeira 

Turma do col. Pretório Excelso, fi rmou orientação no sentido de não admitir a 

impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que 
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implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja 

possível a concessão da ordem de ofício.

II - A tese relativa ao excesso de prazo para a formação da culpa, sequer foi 

apreciada perante o eg. Tribunal de origem, razão pela qual fi ca impossibilitada 

esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

III - “A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva 

demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, 

devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal” (HC n. 363.791/MG, 

Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30.9.2016).

IV - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida 

constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para 

assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi 

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

V - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado 

em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a indispensabilidade 

da medida extrema decretada em desfavor do paciente, notadamente, pela 

circunstância de que o crime teria sido cometido para se vingar da vítima, já que 

a mesma teria repassado informações e colaborado com a Polícia Militar sobre a 

prática do tráfi co de drogas por membros da organização criminosa da qual fazia 

parte o paciente, circunstância que denota a indispensabilidade da prisão para 

garantia da ordem pública.

VI - Aliás, a “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de 

integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da 

ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e sufi ciente para a 

prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 

de 20.2.2009).

VII - Por fi m, não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à 

prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da 

prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo 

Penal.

Habeas corpus não conhecido (HC 420.709/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, DJe 1º.03.2018).

Processual Penal e Penal. Recurso em habeas corpus. Tráfico de drogas. 

Prisão preventiva. Ausência de indícios de autoria. Dilação probatória. Não 

conhecimento. Organização criminosa. Reiteração delitiva. Fundamentação 

concreta. Ilegalidade. Ausência. Recurso em habeas corpus improvido.

1. Em sede de habeas corpus não há espaço para discussão de materialidade 

e autoria delitiva, uma vez que a ação mandamental em comento visa sanar 

ilegalidade verifi cada de plano.
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2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão 

preventiva, explicitando que o recorrente integra organização criminosa 

voltada para a prática de tráfi co de entorpecentes e facilitação da entrada de 

aparelhos celulares no interior de presídio, bem como na concreta possibilidade 

de reiteração delitiva, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão 

preventiva.

3. Recurso em habeas corpus improvido (RHC 89.524/MG, Rel. Ministro Nefi  

Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26.02.2018).

Por seu turno, quanto à alegação de incompetência do Juízo de Guanambi/

BA, tem-se que os fatos tratados na Ação Penal n. 0300320-67.2015.805.0088 

ocorreram entre 2010 e 2012 e as vantagens ilícitas obtidas foram depositadas 

numa conta corrente correspondente à agência do Banco Itaú na mencionada 

cidade.

O Tribunal de origem assim se manifestou:

Em primeira linha de análise nesta via estreita do writ e com a documentação 

exígua acostada, entendo, em princípio, maxima vertia, que a alegada 

incompetência do Juízo não se sustenta, porque em que pese a semelhança do 

modus operandi das praticas delitivas (juízo da 1ª Vara Criminal de Guanambi-BA 

e 9ª Vara Criminal de Goiânia-GO), tratam-se, ao meu sentir, de ocasiões distintas, 

bastante é verifi car o requisito temporal (2010 a 2012 em Guanambi-BA e meados de 

2012. em Goiânia), pessoas envolvidas e lugar (Guanambi e Goiânia) das mesmas 

(práticas criminosas), não preenchendo, portanto, os elementos autorizadores à 

adequação do artigo 71, do CP (“Quando o agente, mediante mais de uma ação 

ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de 

tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, devem os subseqüentes 

ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticos, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, 

de um sexto a dois terços) (fl . 121).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se sedimentou no sentido 

de que para a fi xação de competência para julgamento do crime de estelionato, 

levar-se-á em conta a consequência do delito, ou seja, a consumação da obtenção 

de vantagem ilícita que, no caso em comento, se deu com a disponibilidade do 

valor em conta corrente vinculada à agência bancária da Comarca de Guanambi/

BA, não havendo que se falar, portanto, em incompetência do mencionado Juízo.

Nesse sentido:

Penal e Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de 

estelionato. Consumação com a obtenção da vantagem ilícita. Depósito em conta 

corrente. Competência do local em que situada a agência. Recurso provido.
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1. O prejuízo alheio, apesar de fazer parte do tipo penal, está relacionado à 

consequência do crime de estelionato e não à conduta propriamente. De fato, o 

núcleo do tipo penal é obter vantagem ilícita, razão pela qual a consumação se dá no 

momento em que os valores entram na esfera de disponibilidade do autor do crime, o 

que somente ocorre quando o dinheiro ingressa efetivamente em sua conta corrente.

2. Recurso Ordinário provido para reconhecer a competência do Juízo da 

comarca de Ituverava/SP, para o qual devem ser remetidos os autos da Ação Penal 

n. 0004683-52.2008.8.26.0050, deixando, contudo, de anular os atos processuais 

até então praticados, diante da possibilidade do Juízo competente ratifi cá-los 

ou não, conforme disposição do artigo 567 do CPP (RHC 61.726/SP, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.06.2017).

Penal e Processo Penal. Confl ito negativo de competência. 1. Juízo de Direito 

de Belém/PA x Juízo de Direito do Dipo/SP. Empresa vítima situada em São 

Paulo. Requisição de instauração de inquérito. Compras realizadas via internet 

e call center. Pagamento por meio de cartão de crédito. Mercadorias enviadas 

aos destinatários em Belém/PA. Compra não reconhecida pelos proprietários 

dos cartões. Remessa dos autos ao Juízo de Belém/PA. 2. Necessidade de aferir 

a tipicidade da conduta. Indispensabilidade da atuação da vítima. Crime de 

estelionato. Competência do local onde se auferiu a vantagem indevida. 3. 

Confl ito conhecido para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 4ª Vara 

Penal de Belém/PA, o suscitante.

1. A conduta delituosa em apuração se refere à compra, via call center, de 

produtos da empresa vítima, situada em São Paulo, utilizando-se de cartão de 

crédito. Os produtos foram encaminhados aos compradores no estado do Pará, 

no entanto as compras não foram reconhecidas pelos proprietários dos cartões 

de crédito, gerando prejuízo à vítima.

2. Para defi nir a competência, necessário estabelecer o tipo penal em que se 

insere a conduta narrada. Acaso se verifi que cuidar-se de furto qualifi cado pela 

fraude, o resultado se deu com o desfalque patrimonial, portanto, na cidade em 

que a vítima deixou de receber o pagamento. Contudo, confi gurado, em tese, o 

delito de estelionato, a competência é do local onde se obteve a vantagem ilícita. 

Assim, mostrando-se indispensável a atuação da vítima para que o crime se 

consume, a conduta delineada nos autos melhor se enquadra, em princípio, no 

tipo penal do art. 171 do Código Penal. Competente, portanto, para julgar o caso, 

é o juízo do local onde se obteve a vantagem indevida, ou seja, a cidade onde 

foram recebidos os produtos cujos pagamentos não foram efetivados.

3. Confl ito conhecido para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 4ª 

Vara Penal de Belém/PA, o suscitante. (CC 113.947/PA, Rel. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Terceira Seção, DJe 6.3.2014).

Ademais, conforme salientado pelo parecer ministerial, os delitos foram 

praticados contra vítimas distintas, em diferentes ocasiões e coautoria com 
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agentes diversos, não cabendo tratar a indicada habitualidade criminosa como 

continuidade delitiva.

No mesmo sentido, além de precedentes desta Corte Superior, destaco 

a lição de Guilherme de Souza Nucci ao discorrer sobre a impossibilidade de 

aplicação da continuidade delitiva aos casos de habitualidade criminosa:

Não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profi ssional, pois 

não merece o benefício - afi nal, busca valer-se de instituto fundamentadamente 

voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente 

seria ao deliquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua 

“profissão”, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o 

excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida (in 

Código Penal Comentado, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2016, fl . 545).

Penal. Estelionato. Continuidade delitiva. Art. 71 do CP. Reconhecimento. 

Impossibilidade. Requisito subjetivo. Ausência. Delinquência habitual. Dilação 

probatória. Vedação. Habeas corpus não conhecido.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a caracterização 

da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam 

preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de 

ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem 

subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo 

havido entre os eventos delituosos.

2. A Corte local concluiu que os crimes foram perpetrados com desígnios 

autônomos, elemento que demonstra a ausência de preenchimento do requisito 

subjetivo, indispensável ao reconhecimento da continuidade delitiva.

3. Consoante orientação desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, 

a reiteração indicativa de delinquência habitual ou profissional é suficiente para 

afastar a caracterização do crime continuado.

4. O mandamus não é a via apta para a realização de juízo de constatação da 

existência de suporte probatório a amparar a tese defensiva, o que seria necessário 

para a averiguação da ocorrência da continuidade delitiva. Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido (HC 297.624/MS, Rel. Ministro  Rogerio Schietti 

Cruz, Sexta Turma, DJe 02.03.2015)

Por seu turno, a alegação de ausência de fundamentação do decreto 

prisional também não procede. O Juízo de primeiro grau negou o pleito de 

revogação da segregação cautelar, sob os seguintes fundamentos:

Com feito, segundo a denúncia, o réu, juntamente com outros três acusados, 

do período de 2010 a 2012 induziram um grande número de pessoas à compra 
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fi ctícia de produtos eletrônicos por meio de vários sites, auferindo vantagem 

ilícita de grande monta, onde, apenas das vítimas indicadas na denúncia, apurou-

se um valor de R$ 7.502,53. Tais valores, segundo os autos, eram depositados na 

conta bancária n. 06075-1 e 03924-3, agência n. 7950, do Banco Itaú desta cidade 

e, posteriormente, divididos entre o grupo.

Ainda de acordo com a denúncia, durante toda a investigação policial, o 

acusado não foi encontrado para prestar esclarecimentos, encontrando-se, 

à época, em local incerto e não sabido. Consta, igualmente dos autos, que o 

acusado responde a uma outra ação penal, pelo mesmo tipo de crime, no Estado 

de Goiás, a qual encontra-se em fase de alegações finais, conforme consulta 

realizada no sítio www.tjgo.jus.br. Processo n. 419694-04.2012.8.09.0175, na 9a 

Vara Criminal de Goiânia.

Assim, verifi ca-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva do réu, em 

decorrência da violação da ordem pública na hipótese, por conta de sua reiteração 

criminosa e, também, diante do elevado número de vítimas afetadas pelos golpes 

descritos na denúncia, os quais teriam sido praticados pelo acusado e seus comparsas.

No alusivo à tese de que inexistem nos autos os indícios suficientes de 

autoria, data vênia, mas tais indícios se encontram mais do que sufi cientemente 

demonstrados pelo Ministério Público. Neste sentido, inúmeras vítimas foram 

ouvidas em vários Estados da Federação, as quais confi rmaram que caíram nos 

golpes e que realizaram depósitos em contas correntes vinculadas, direta ou 

indiretamente, ao réu. Registre-se, por oportuno, que há farta prova documental 

apontando a participação do réu nos diversos crimes de estelionato praticados 

Brasil à fora, impunes até este momento.

Sobremais, justifi ca-se a custódia cautelar do acusado pela conveniência da 

instrução criminal, uma vez que ainda não se apresentou a este juízo, mesmo 

depois da decretação de sua prisão preventiva, encontrando-se em lugar incerto, 

o que difi cultara, em muito, a natural instrução da ação penal.

Ressalte-se, também, que a aplicação da lei penal está fortemente ameaçada 

na hipótese dos autos, dês que, após o cometimento dos inúmeros crimes, não 

foram o acusado e co-autores, encontrados por nenhuma das vítimas e muito 

menos pelas autoridades policiais que presidiram os diversos inquéritos policias 

que secundaram a peça acusatória, indicando que não pretendem se submeter à 

eventual e futura condenação penal (fl s. 53/54).

O Tribunal a quo, por sua vez, denegou a ordem originária, assim 

asseverando:

Lado outro, o argumento de que a medida de exceção é desnecessária não se 

sustenta porque o paciente é acusado de praticar graves crimes com previsões 

nos artigos 171, caput (nove vezes), c/c o artigo 71 e 288, na forma do artigo 69, 

todos do CP, com abominável conseqüência à sociedade e repercussão negativa 
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no seio da Comarca de Guanambi-Ba, principalmente, quando resta consignado 

nos autos que o paciente, juntamente com outros três acusados, do período de 

2010 a 2012 induziram um grande número de pessoas à compra fi ctícia de produtos 

eletrônicos por meio de vários sites, auferindo vantagem ilícita de grande monta, 

onde, apenas das vítimas indicadas na denúncia, apurou-se um valor de R$ 

7.502,53. Tais valores, segundo os autos, eram depositados na conta bancária n. 

06075-1 e 03924-3. agencia n. 7950. do Banco Itaú desta Cidade e, posteriormente, 

divididos entre o grupo”.

Nesta conjuntura, justifi cável foi a medida de exceção com esteio na garantia 

da ordem pública, sendo tal decisão devidamente fundamentado, com a total 

observância nos preceitos constitucionais, leia-se artigo 93, inciso IX, da Carta 

Maior, (...) (fl s. 122/123).

O Superior Tribunal de Justiça fi rmou posicionamento segundo o qual, 

considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifi ca 

a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma 

fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e 

requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da 

inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente 

deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar 

diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a 

imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na 

análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade 

do recorrente, evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa, – tendo em 

vista que o paciente e demais corréus criavam sites para anunciar produtos que 

jamais seriam entregues aos compradores. Apenas na cidade de Guanambi/

BA obtiveram R$ 7.502,53 (sete mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e três 

centavos) de vantagem ilícita advinda de oito vítimas. Além disso, o paciente 

responde à ação penal em outro Estado da Federação (Goiás) por crime de 

mesma natureza, havendo risco real de reiteração delitiva.

Ademais, cumpre anotar que não há notícia nos autos, até a presente data, 

do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente 

fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em 

existência de evidente fl agrante ilegalidade capaz de justifi car a sua revogação.
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A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Não 

cabimento. Estelionato. Prisão preventiva. Segregação cautelar devidamente 

fundamentada na garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Habeas corpus 

denegado.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida 

constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para 

assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi 

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado 

em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a 

necessidade da prisão para garantia da ordem pública, já que o fato de o paciente 

estar respondendo a outros 17 processos pela prática também do crime de 

estelionato, revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, 

sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de 

reiteração delitiva (precedentes).

III - Ademais, a necessidade da imposição da segregação cautelar também está 

sufi cientemente justifi cada para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o 

paciente permaneceu foragido desde o ano de 2015 até 15.08.2017 (precedentes).

IV - Quanto à alegação de que “o não comparecimento em juízo de réu citado 

por edital, por si só, não enseja o decreto da prisão preventiva”, verifi co que o v. 

acórdão que decretou a prisão preventiva do paciente consignou não somente a 

condição de foragido do paciente para justifi car a necessidade da imposição da 

medida extrema, como também o fato de ele responder a vários processos pela 

prática do mesmo delito ora em análise, fundamentos sufi cientes e idôneos para 

a imposição da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em virtude 

do fundado risco de reiteração delitiva.

V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, 

ocupação lícita e residência fi xa, não tem o condão de garantir a revogação da 

prisão se há nos autos elementos hábeis a justifi car a imposição da segregação 

cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de 

medidas cautelares diversas da prisão.

Habeas corpus denegado (HC 417.060/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta 

Turma, DJe 02.03.2018)

Processo Penal. Recurso em habeas corpus. Estelionato. Reiteração delitiva. 

Gravidade concreta. Periculosidade. Motivação idônea. Ocorrência. Recurso a que 

se nega provimento.
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1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos 

a indicar a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública, 

especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pela acusada, qual seja, 

a reiteração delitiva, sendo consignado pelo juízo a quo que a recorrente “responde 

por vários outros crimes de estelionato, utilizando-se do mesmo modus operandi 

empregado na prática do fato ora apurado”.

3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à 

prisão, porque insufi cientes para resguardar a ordem pública.

4. Recurso a que se nega provimento (RHC 90.619/DF, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04.12.2017)

Cumpre registrar, ademais, que este Superior Tribunal possui entendimento 

fi rme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, 

como primariedade e domicílio certo, não representa óbice, por si só, à decretação 

da prisão preventiva, quando identifi cados os requisitos legais da cautela. Nesse 

sentido:

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado 

pelo concurso de agentes. Alegada ausência de fundamentação do decreto 

prisional. Periculosidade. Modus operandi. Segregação cautelar devidamente 

fundamentada na garantia da ordem pública. Recurso ordinário desprovido.

[...]

III - As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita 

e residência fi xa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao 

recorrente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a 

recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente 

hipótese. (Precedentes).

Recurso ordinário desprovido (RHC 66.359/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta 

Turma, DJe 1º.4.2016).

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfi co ilícito de entorpecentes. Negativa 

de autoria. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Risco de reiteração e 

quantidade da droga apreendida. Necessidade da prisão para garantia da ordem 

pública. Segregação justificada. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. 

Recurso improvido.

[...[ 4. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade 

e bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando 

presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Recurso ordinário improvido (RHC 60.020/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30.3.2016).
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Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Inadequação. 

Tráfi co de drogas. Prisão preventiva. Quantidade e diversidade dos entorpecentes 

apreendidos. Garantia da ordem pública. Segregação justifi cada e necessária. 

Medidas cautelares. Insufi ciência. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. 

Excesso de prazo. Não aritmético. Constrangimento ilegal não caracterizado. 

Habeas corpus não conhecido.

(...) 5. Circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação 

da prisão cautelar. (Precedentes.)

6. Habeas corpus não conhecido. (HC 348.920/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma, DJe 29.3.2016).

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

Impossibilidade. Roubos majorados. Concurso de agentes e emprego de arma de 

fogo. Corrupção de menor. Prisão em fl agrante. Concessão de liberdade provisória. 

Ajuizamento de recurso em sentido estrito pela acusação. Provimento. Prisão 

preventiva ordenada. Alegado cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteiro teor 

do acórdão já publicado. Advento de sentença condenatória. Negativa do apelo 

em liberdade. Segregação fundada no art. 312 do CPP. Circunstâncias dos delitos. 

Número de agentes, envolvimento de adolescente e emprego de violência real 

desnecessária. Gravidade concreta. Escalada criminosa. Periculosidade social 

dos envolvidos. Réus que permaneceram presos quase toda a instrução criminal. 

Necessidade de acautelamento da ordem pública. Condições pessoais favoráveis. 

Irrelevância. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Coação ilegal não 

evidenciada. Writ não conhecido.

[...]

6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão 

cautelar, se há nos autos elementos sufi cientes a demonstrar a sua necessidade.

[...]

8. Habeas corpus não conhecido (HC 345.168/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Quinta Turma, DJe 30.3.2016).

Por fi m, é certo que, estando justifi cada a necessidade da prisão preventiva 

para garantia da ordem pública, são inaplicáveis quaisquer medidas cautelares 

alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias 

evidenciam a insufi ciência das providências menos gravosas.

No mesmo sentido:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Inadequação. 

Tráfi co de drogas. Prisão preventiva. Quantidade e diversidade dos entorpecentes 

apreendidos. Garantia da ordem pública. Segregação justifi cada e necessária. 
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Medidas cautelares. Insufi ciência. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. 

Excesso de prazo. Não aritmético. Constrangimento ilegal não caracterizado. 

Habeas corpus não conhecido.

[...]

4. Resta clara a insufi ciência das medidas cautelares diversas da prisão, uma 

vez que sua aplicação não se mostraria adequada e sufi ciente para reprimir a 

atividade ilícita desenvolvida pelas partes acusadas. (Precedentes.)

5. Circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da 

prisão cautelar. (Precedentes.)

6. Habeas corpus não conhecido (HC 348.920/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma, DJe 29.03.2016).

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfi co de entorpecente. Transporte em 

ônibus público. Associação para o narcotráfi co. Prisão em fl agrante convertida em 

preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa. Instrução criminal encerrada. 

Processo em fase de alegações fi nais. Eventual delonga superada. Súmula 52/STJ. 

Segregação fundada no art. 312 do CPP. Circunstâncias do delito. Apreensão de 

elevada quantidade de droga. Periculosidade social. Garantia da ordem pública. 

Custódia justificada e necessária. Desproporcionalidade da medida extrema. 

Inocorrência. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares 

alternativas. Insufi ciência. Coação ilegal não demonstrada. Reclamo improvido.

[...]

6. Indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a 

segregação se encontra justifi cada e mostra-se imprescindível para evitar que a ré 

continue comercializando entorpecentes, evidenciando que providências menos 

gravosas não seriam sufi cientes para garantir a ordem pública.

7. Recurso ordinário improvido (RHC 67.767/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Quinta Turma, DJe 30.03.2016).

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente 

recurso ordinário em habeas corpus.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 87.162-MS (2017/0173012-7)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Recorrente: Ricardo Hyun Su Moon
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Advogados: Renê Siufi  - MS000786

Honório Suguita e outro(s) - MS004898

Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

EMENTA

Processo Penal. Recurso em habeas corpus. Homicídio 

duplamente qualifi cado consumado e tentado. Competência. Réu 

policial rodoviário federal. Atuação funcional em face de suposta 

prática criminosa. Art. 301 do CPP. Não ocorrência. Crime contra 

serviço público da União. Não caracterização. Competência da Justiça 

Estadual. Recurso não provido.

1. Recorrente denunciado como incurso nos arts. 121, § 2º, II e 

IV, e 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, (por duas vezes), ambos do Código 

Penal. Oposição de exceção de incompetência absoluta perante o Juízo 

singular, ao argumento de que o recorrente encontrava-se no exercício 

de sua função jurisdicional de policial rodoviário federal, agindo, dessa 

forma, dentro dos limites de sua atuação funcional.

2. Esta Corte Superior consolidou o seu entendimento no sentido 

de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime praticado por 

funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais.

3. Hipótese em que o recorrente não se encontrava em serviço, 

nem fardado, tampouco em sua área de atuação (região de Corumbá-

MS), bem como não estava em patrulhamento ostensivo em via de sua 

competência funcional.

4. Ao contrário do alegado pela defesa, a abordagem do recorrente 

feita as vítimas deu-se em decorrência de desavenças no trânsito entre 

eles, não se evidenciando que sua atuação tenha ocorrido para reprimir 

suposta prática de crime pelas vítimas, nos termos do art. 301 do CPP.

5. No caso em exame, verifi ca-se que o recorrente, em nenhum 

momento, agiu dentro da sua atividade laborativa, de modo que 

inexiste interesse da União a justifi car a atuação da Justiça Federal, nos 

moldes do art. 109 da Constituição Federal.

6. Recurso não provido.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo 

Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 10 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 18.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de recurso em habeas corpus, com 

pedido de liminar, interposto por Ricardo Hyun Su Moon contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Mato Grosso do Sul.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso nos arts. 

121, § 2º, II e IV, e 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, (por duas vezes), e 347, todos 

do Código Penal.

Inconformada com o recebimento da denúncia, a defesa opôs exceção 

de incompetência absoluta perante o Juízo singular, ao argumento de que o 

recorrente encontrava-se no exercício de sua função jurisdicional de policial 

rodoviário federal, agindo, dessa forma, dentro dos limites de sua atuação 

funcional, razão pela qual deve ser julgado pela Justiça Federal. O pleito foi 

rejeitado pelo magistrado que determinou a regular continuidade da ação penal.

Diante disso, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, 

que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:

Habeas corpus. Homicídio e tentativa de homicídio Preliminar de não 

conhecimento. Não acolhida Alegação Incompetência absoluta. Justiça Federal 

afastada Ordem denegada.

No presente caso, a matéria alegada no habeas corpus, incompetência 

absoluta, implica em nulidade processual e, consequentemente, ameaça à 

liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual entendo presentes os 

pressupostos de admissibilidade do writ, afastando-se, dessa forma, a preliminar 

de não conhecimento levantada pela Procuradoria-Geral de Justiça.
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Não cabe à Justiça Federal processar a ação penal, quando o ato foi praticado 

fora do exercício da função e a simples condição funcional do agente não implica 

que o crime por ele praticado tenha índole federal, se não comprometidos os 

bens, serviços ou interesses da União e suas autarquias ou empresas públicas. 

(e-STJ, fl . 65).

Neste recurso, sustenta o recorrente que estava em horário de serviço e 

que se encontrava a caminho de seu posto de atuação “in itinere”; usava calça e 

bota da corporação visíveis e, apesar de estar com uma camiseta “polo” por cima 

da camiseta da PRF, identifi cou-se como Policial Rodoviário Federal, o que o 

qualifi ca e o condiciona a atuar em nome da corporação.

Alega que quando alegada a prática delitiva, encontrava-se no exercício da 

função de Policial Rodoviário Federal agindo, assim, dentro dos limites de sua 

atuação e, portanto, devendo ser julgado pela Justiça Federal, e não pela Justiça 

Comum, sob pena de constrangimento ilegal.

Requer, assim, o provimento do recurso para declarar a incompetência 

absoluta da Justiça Estadual para o julgamento da ação penal.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Conforme relatado, busca-se 

neste recurso seja declarada a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o 

julgamento da ação penal em desfavor do recorrente.

Narra a defesa que o recorrente foi denunciado como incurso nos arts. 

121, § 2º, II e IV, e 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, (por duas vezes), ambos do 

Código Penal.

Inconformada com o recebimento da denúncia, a defesa opôs exceção 

de incompetência absoluta perante o Juízo singular, ao argumento de que o 

recorrente encontrava-se no exercício de sua função jurisdicional de policial 

rodoviário federal, agindo, dessa forma, dentro dos limites de sua atuação 

funcional, razão pela qual deve ser julgado pela Justiça Federal. O pleito foi 

rejeitado pelo magistrado que determinou a regular continuidade da ação penal.
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O art. 109, IV, da Constituição Federal estabelece que:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, 

serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar 

e da Justiça Eleitoral.

Acerca do tema, esta Corte Superior consolidou o seu entendimento no 

sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime praticado por 

funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais.

A propósito:

Confl ito negativo de competência. Crime cometido, em tese, por empregado 

da Caixa Econômica Federal, no exercício de suas funções, em detrimento de 

patrimônio da União. Competência da Justiça Federal.

1. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime praticado por funcionário 

público por equiparação, no exercício de suas funções, sobretudo quando em 

detrimento do patrimônio da União.

2. Confl ito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 2ª Vara da 

Seção Judiciária do Estado da Bahia, ora suscitado. (CC 114.745/BA, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 17.2.2011).

Para melhor análise do tema, colho os seguintes fatos narrados na denúncia:

Conforme constatado, o acusado Ricardo é Policial Rodoviário Federal 

e alegadamente estava a caminho de seu local de trabalho, no município de 

Corumbá/MS. O denunciado transitava em uma via de competência municipal 

(Avenida Presidente Ernesto Geisel) e fora de seu horário de expediente, em seu 

veículo Mitsubishi Pajero TR4, cor prata, placa EAM-2021, oriundo de São Paulo/SP 

c, ate o momento dos fatos, trajava uma camisa listrada c uma calça cáqui. Ainda, 

estava na posse de uma arma PT 100, calibre .40, n. SPL 45067, demarcada por 

brasão e as siglas DPRF-MJ.

Averiguou-se, ainda, que, pela Rua Pimenta Bueno, trafegava a vítima Adriano, 

dirigindo uma camionete Toyota Hilux, cor branca, placa OOS-6359, oriunda de 

Campo Grande/MS, acompanhado pelas também vítimas Vinícius e Agnaldo, 

acomodadas, respectivamente, no banco traseiro e no assento frontal de 

passageiro.

Assim, segundo restou apurado, a vítima Adriano, ao fazer uma conversão à 

direita, da Rua Pimenta Bueno em direção à Avenida Presidente Ernesto Geisel, 
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não percebendo a proximidade do veículo conduzido pelo denunciado Ricardo, 

deixou de guardar correta distância de segurança em relação a esse carro, e quase 

provocou um acidente de trânsito.

Então, o denunciado começou a buzinar e, logo após, quando os dois veículos 

estavam próximos ao cruzamento com a Rua 26 de Agosto, Ricardo manobrou 

seu carro e o posicionou a frente da camionete da vítima, com o intuito de 

bloquear sua passagem, obrigando Adriano a freá-la. Quando assim o fez, Ricardo 

saiu de seu veículo e aproximou-se das vítimas, já na posse de sua arma de fogo, 

dizendo que era policial - sem, contudo, mostrar sua identifi cação profi ssional, 

bem como, questionou a eventual posse de armas por quaisquer dos indivíduos e 

efetuou ligação para chamar reforços policiais.

Logo após, as vítimas Vinícius e Agnaldo desceram da camionete, visando 

conversar com o denunciado Ricardo. Após pedir desculpas pela imprudência 

na direção, bem como, afi rmar que não portavam armas, Agnaldo solicitou que 

Ricardo mostrasse sua identifi cação de policial, visto que, pela vestimenta, não 

era possível inferir que se tratava de policial rodoviário federal.

Diante da recusa do denunciado em apresentar sua identifi cação funcional, a 

vítima Adriano pediu para Vinícius e Agnaldo retornarem ao interior do carro. Em 

seguida, Adriano ligou a camionete e iniciou manobra visando desviar do veículo 

do acusado, que estava impedindo sua passagem, e do próprio denunciado 

Ricardo, o qual havia se colocado na frente da camionete para impedir a saída das 

vítimas.

Ato contínuo, Adriano iniciou deslocamento do veículo, quando, 

repentinamente, sem que as vítimas esperassem e pudessem reagir, Ricardo 

efetuou disparos na direção dos ofendidos, impelido por animus necandi e com 

o escopo de ceifar-lhes a vida. Após os disparos, o veículo em que as vítimas 

estavam prosseguiu por alguns metros e, chocou-se com um poste de iluminação. 

A vítima Agnaldo saltou do veículo, fraturando membros do seu corpo. A vítima 

Vinícius, por sua vez, foi atingida por disparos, mas, em decorrência do socorro 

rápido e efi caz, não veio a óbito. Adriano, por outro lado, foi atingido em regiões 

vitais, e, por isso, perdeu o controle da camionete, que, de fato, se chocou com o 

poste. Em decorrência dos ferimentos, Adriano faleceu no local.

Depois de desferir os tiros, o acusado Ricardo entrou em seu carro e deslocou-

se até o local em que ocorreu a colisão da camionete com o poste de iluminação 

pública.

Quando lá o denunciado chegou, o ofendido Agnaldo proferiu palavras de 

repulsa às atitudes de Ricardo, que, mais uma vez, sacou a arma de fogo e a 

apontou na direção dessa vítima. Ao perceber, porém, que terceiros estavam 

observando os fatos, e que os reforços solicitados estavam chegando ao local, 

Ricardo guardou a arma novamente.

Após a chegada dos policiais, do corpo de bombeiros, do SAMU e das demais 

autoridades, diligências foram efetivadas com o intuito de socorrer as vítimas, 
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preservar o local dos fatos e apurar o crime ocorrido. Tempos depois, Ricardo 

se apresentou, na base da DEPAC, vestindo o uniforme completo da polícia 

Rodoviária Federal, incluindo camiseta e colete da PRF que anteriormente não 

trajava, e acompanhado por seu advogado e de outros policiais rodoviários 

federais. Nessa oportunidade, foi lavrado o auto de prisão em fl agrante delito. [...] 

(e-STJ, fl s. 19-21 do REsp 1.715.529/MS).

O Tribunal de origem manteve a competência do Juízo Estadual, nos 

seguintes termos:

Em análise dos autos, especialmente do conteúdo da decisão que rejeitou o 

pedido de exceção de incompetência absoluta e interrogatório do paciente, cujo 

acesso, a este relator, foi disponibilizado quando do julgamento do Recurso em 

Sentido Estrito de n. 0006290-28.2017.8.12.0001, tem-se que embora o paciente 

seja agente da polícia federal, a imputação que experimenta é da prática de 

crime de homicídio e homicídio tentado, ocorrido quando o réu se deslocava da 

sua casa à Rodoviária, onde pegaria o ônibus com destino a Corumbá, cidade do 

interior do Estado de Mato Grosso do Sul, onde exerceria, naquele dia, as suas 

funções.

Pela dinâmica em que se deram os fatos, bem como pela própria narrativa 

do paciente, quando do seu interrogatório, cuja matéria de defesa é ter agido 

em legítima defesa, não há como comprovar que, no dia dos fatos, estivesse no 

exercício da sua função de policial, pois se extrai da decisão de fl s. 23-24 que o 

réu, quando da prática dita delitiva, encontrava-se descaracterizado, além do que 

não teria mostrado às vítimas, em nenhum momento, a sua carteira funcional, de 

modo que a argumentação da defesa, qual seja, que estivesse agindo no exercício 

da função, não se comprova.

A alegação de que seria competência da Polícia Rodoviária Federal a forma 

como o paciente agiu não afasta a competência do foro da Justiça Estadual 

para o julgamento dos autos da ação penal, uma vez que além da ausência de 

comprovação de que estivesse fardado, a própria Lei estabelece, artigo 301, do 

Código de Processo Penal, que qualquer do povo deverá prender aquele que 

estiver em fl agrante. Segundo a própria narrativa do impetrante, a vítima estaria 

em fl agrante delito e por tal razão o paciente teria ligado para a polícia militar a 

fi m de solicitar apoio na autuação, pois a competência de agente federal, não o 

possibilita fazê-lo.

Tem-se, então, que o paciente não cometeu a dita prática delitiva no exercício 

de suas funções administrativas, não havendo, absolutamente, que se falar em 

crime funcional e o deslocamento do julgamento da justiça estadual para a justiça 

federal.

Portanto, não cabe à Justiça Federal processar a ação penal de n. 0001560-

71.20178.12.0001, já que o ato foi praticado fora do exercício da função e a 
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simples condição funcional do agente não implica que o crime por ele praticado 

tenha índole federal, se não comprometidos os bens, serviços ou interesses da 

União e suas autarquias, ou empresas públicas. (e-STJ, fl s. 71-72).

Como se vê da narrativa dos fatos, tem-se que o recorrente não se 

encontrava em serviço, nem fardado, tampouco em sua área de atuação (região 

de Corumbá-MS), bem como não estava em patrulhamento ostensivo em via de 

sua competência funcional. Ao contrário do alegado pela defesa, a abordagem 

do recorrente feita as vítimas deu-se em decorrência de desavenças no trânsito 

entre eles, não se evidenciando que sua atuação tenha ocorrido para reprimir 

suposta prática de crime pelas vítimas, nos termos do art. 301 do CPP.

Assim, verifi ca-se que o recorrente, em nenhum momento, agiu dentro da 

sua atividade laborativa, de modo que inexiste interesse da União a justifi car a 

atuação da Justiça Federal, nos moldes do art. 109 da Constituição Federal.

A corroborar tal entendimento, o seguinte julgado desta Corte:

Penal. Confl ito de competência. Crime de sequestro e cárcere. Agente. Policial 

Federal fora das funções. Porte e uso de arma da Corporação. Inexistência de 

lesão a bens, serviços ou interesses da União. Competência do Tribunal de Justiça 

Estadual.

1. A eventual conduta criminosa perpetrada por policial federal fora de suas 

funções não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

2. O simples fato de o acusado estar portando arma da corporação no 

momento do delito, em princípio, não evidencia lesão a bens ou interesses da 

União.

3. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado, em qualquer caso, a apreciação 

de habeas corpus contra ato de Juiz de Direito a ele vinculado.

4. Confl ito conhecido para declarar a competência do Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia, ora suscitado, para que aprecie o mérito do HC 8733-4/2009 

lá impetrado. (CC 107.877/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 

28.4.2010, DJe 7.5.2010).

Desse modo, não se evidencia ilegalidade apta a justifi car o provimento do 

recurso, devendo o recorrente ser processado e julgado perante o Tribunal do 

Júri no âmbito da Justiça Estadual.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.

É como voto.
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 56.152-SP 

(2017/0329294-7)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: Rosalia da Silva Oliveira

Advogado: Rafael Belém dos Santos - SP391741

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Recurso ordinário em mandado de segurança. Direito do preso 

de receber visitas. Limitação do grau de parentesco das pessoas que 

podem ser incluídas no rol de visitantes do reeducando por meio de 

Resolução da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de 

São Paulo. Falta de razoabilidade. Direito da tia de visitar o sobrinho.

1. A competência para dispor sobre direito penitenciário é 

concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, I, 

da CF), tendo a LEP outorgado à autoridade administrativa prisional 

o poder de regular a matéria, no que toca a questões disciplinares.

2. O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, 

da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), não é absoluto e deve 

ser sopesado, de acordo com a situação específi ca vivenciada no caso 

concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que 

visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos 

prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física 

tanto dos reclusos quanto dos que os visitam.

3. A administração disciplinar típica da competência da 

autoridade prisional diz respeito, por exemplo, ao número máximo de 

pessoas que podem efetuar visitas por vez (o que se justifi ca plenamente 

diante da capacidade física do presídio de acomodar um certo número 

de pessoas com um mínimo de conforto e segurança), à organização 

dos cadastros para controle dos que têm acesso ao estabelecimento 

prisional, os documentos, comprovantes e trâmites administrativos 

que lhes são exigidos, necessidade (ou não) de revista prévia do 

visitante, dia, local e duração das visitas, restrição de transporte de 
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bens para o presídio, zelo pela ordem e atenção a regras durante o 

período de visita etc.

4. No entanto, ao limitar o grau de parentesco das pessoas que 

podem ser incluídas no rol de visitantes do reeducando a parentes de 

2º grau, o art. 99 da Resolução SAP 144, de 29.06.2010, que instituiu 

o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de 

São Paulo, desbordou de sua competência, tratando de matéria não 

afeta ao poder disciplinar, na medida em que não cabe à autoridade 

prisional pré-defi nir o nível de importância que os parentes têm para 

os reeducandos, elegendo alguns que têm mais direito a visitá-los do 

que outros.

A regra não leva em conta a possibilidade de existência de um 

vínculo afetivo signifi cativo entre uma tia e um sobrinho que, por 

exemplo, tenha ajudado a criar, ou mesmo que exerça a fi gura de 

efetiva educadora do sobrinho em virtude da circunstancial ausência 

dos pais.

5. Da mesma forma, ao restringir a possibilidade de ingresso no 

rol de visitantes do preso de parentes mais distantes à inexistência de 

parentes mais próximos, a Resolução (art. 101, § 1º) desborda de sua 

competência e, sem nenhuma justifi cativa razoável para tanto, impõe 

limitação não constante no art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 

n. 7.210/1.984).

6. Se podem ser incluídas até 8 (oito) pessoas no rol de visitantes 

do preso e, nos termos do art. 102, I, da Resolução, tal inserção 

depende da concordância, por escrito, do executado, parece bem mais 

razoável seja o preso a indicar aqueles parentes cuja convivência lhe é 

mais cara ao coração.

7. Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no 

caso, a LEP e resoluções dela decorrentes) 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. 3º). Mais: Constituição que 

tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir 

uma sociedade livre, justa e solidária (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 

Min. Carlos Britto, Primeira Turma do STF, julgado em 02.12.2008, 
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DJe-200 divulg 22.10.2009 public 23.10.2009 Ement vol-02379-04 

pp-00851).

8. Recurso provido, para determinar à autoridade apontada 

como coatora que não crie óbices à inclusão do nome da impetrante 

(tia do detento) no rol de visitas do reeducando em virtude de nele 

já constar o nome de sua mãe e de sua companheira que o visitam 

frequentemente (ou mesmo de outros parentes até 2º grau), se forem 

ditos óbices fundados unicamente na restrição posta no caput do art. 

99 e no § 1º do art. 101 da Resolução SAP 144, de 29.06.2010.

ACÓRDÃO

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

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

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

Relator. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e 

Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 03 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Presidente e Relator

DJe 13.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Cuida-se de recurso ordinário 

em mandado de segurança interposto por Rosália da Silva Oliveira, impugnando 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a 

segurança por ela pleiteada e por meio da qual pretendia lhe fosse reconhecido 

o direito de visitar seu sobrinho (Vinícius Gabriel Vieira da Silva) preso em 

regime fechado na Penitenciária Nestor Canoa em Mirandópolis/SP, desde 

21.02.2017, reconhecendo-se a ilegalidade da restrição contida nos arts. 99 e 

101 da Resolução SAP 144/10, que limitam as visitas de parentes àqueles até o 

2º grau, ao cônjuge e ao companheiro(a), admitindo a inclusão de parentes mais 

distantes no rol de visitas somente se nele não constarem aqueles mais próximos 

já citados.

O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
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Mandado de segurança. Execução penal. Pedido de inclusão da tia do 

sentenciado em seu rol de visitas. Indeferimento pelo Juízo impetrado em virtude 

do disciplinado nos arts. 99 e 100 da Resolução SAP 144/2010, que regulamenta 

a Lei de Execução Penal, não padecendo de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

Segurança denegada.

(MS n. 2144081-18.2017.8.26.0000, Rel. Desembargador Reinaldo Cintra, 7ª 

Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, unânime, julgado em 27.09.2017, DJe de 

10.10.2017)

Inconformada, a impetrante insiste em que a limitação constante na 

Resolução SAP 144/10 contraria o art. 41, X, da Lei de Execuções Penais, que 

assegura ao preso também o direito de ser visitado por parentes mais distantes e 

amigos em dias determinados pelo estabelecimento prisional.

Afrontaria, também, os princípios da dignidade humana e da personalização 

da pena – este último na medida em que a proibição de visita de parentes mais 

distantes penalizaria também os parentes privados do convívio com o ente 

amado –, além de desconsiderar o caráter ressocializador da pena.

Aponta como periculum in mora autorizador da concessão de tutela de 

urgência o fato de que “a família está no cerne do desenvolvimento humano 

e confi gura-se como a primeira instituição responsável pela socialização dos 

indivíduos, oferecendo através das interações familiares um suporte indispensável 

para o desenvolvimento físico, social, emocional, afetivo e psicológico de todos 

os membros que fazem parte desse sistema. Na atualidade, a instituição familiar 

passa por inúmeras modifi cações em sua estrutura e no seu funcionamento, 

contudo ainda assim, ninguém duvida de seu papel na ressocialização do preso. 

Além disso, corre-se o risco de perdimento do próprio objeto do mandado de 

segurança impetrado, afi nal a pena não possui caráter perpétuo.” (e-STJ fl . 57).

Pede, assim, a concessão de liminar, determinando à autoridade judiciária 

e/ou à autoridade prisional que franqueie o acesso da impetrante ao sobrinho 

preso.

Em contrarrazões ao recurso (e-STJ fl s. 67/70), o Ministério Público do 

Estado de São Paulo defende a validade da restrição em nome do princípio que 

zela pela proteção da segurança pública.

Às fl s. 79/84, concedi liminar, “para determinar que, até o julgamento 

final deste recurso, o Juízo de Direito da Vara de Execução Criminal da 

Comarca de Araçatuba – DEECRIM UR2 (processo de execução n. 1000155-

21.2017.8.26.0509) não crie óbices à inclusão do nome da impetrante no rol de 
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visitas do reeducando em virtude de nele já constar o nome de sua mãe e de sua 

companheira que o visitam frequentemente (ou mesmo de outros parentes até 

2º grau), se forem ditos óbices fundados unicamente na restrição posta no caput 

do art. 99 e no § 1º da Resolução SAP 144, de 29.06.2010.” (e-STJ fl . 83).

Instado a se manifestar sobre a controvérsia, o órgão do Ministério Público 

Federal que atua perante esta Corte opinou (e-STJ fl s. 98/101) pelo provimento 

do recurso, em parecer assim ementado:

Execução penal. Recurso ordinário em mandado de segurança. Indeferimento 

de pedido de visita ao preso. Negativa de inclusão de tia no rol de visitantes do 

preso. Limitação a parentes de segundo grau, cônjuge ou companheira. Ausência de 

razoabilidade. Ofensa ao direito de ressocialização e de visita ao preso (art. 41, IX, da 

LEP). Ilegalidade demonstrada. Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso 

para incluir o nome da recorrente no rol de visitantes do seu sobrinho preso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Como já havia 

afi rmado na decisão em que concedi a liminar, o direito do preso de receber 

visitas é assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 

7.210/1984), nos seguintes termos:

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

(... )

X -  visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 

determinados;

Tal direito não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação 

específi ca vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, 

dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos 

estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade 

física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam.

De se lembrar que esta Corte vem admitindo a restrição de visitas a 

presos por menores de idade, ao fundamento de que “Embora seja assegurado 

expressamente pela Lei de Execução Penal, o direito de visitação, com o objetivo 
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de ressocialização, não deve se sobrepor aos direitos dos menores. Isto porque os 

estabelecimentos prisionais são, por sua própria natureza, ambientes impróprios 

à formação psíquica e moral de crianças e adolescentes, cuja proteção integral 

tem base constitucional, nos termos do art. 227 da Constituição Federal.” (HC 

304.325/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02.06.2015, 

DJe 23.06.2015). No mesmo sentido, AgInt no AREsp 893.384/DF, Rel. 

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30.06.2016, 

DJe 1º.08.2016.

Não se pode perder de vista também que a competência para dispor sobre 

direito penitenciário é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito 

Federal (art. 24, I, da CF) e que a LEP outorgou à autoridade administrativa 

prisional o poder de regular a matéria, no que toca a questões disciplinares.

Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será 

exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares.

A norma questionada, no caso concreto, editada pelo Secretário da 

Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, institui o Regimento 

Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo (Resolução 

SAP 144, de 29.06.2010). Em seu Título IX – Das Visitas, reconhece em seu 

art. 93, que “As visitas têm a fi nalidade de preservar e estreitar as relações do 

preso com a sociedade, a família, a companheira e os parentes, sob vigilância 

e com limitações, ressocializando-o e reintegrando-o de forma espontânea ao 

âmbito familiar e comunitário, quando do cumprimento da sua pena, bem como 

as visitas têm caráter terapêutico objetivando desenvolver e aprimorar o senso 

de comunhão social na esfera das unidades prisionais.” Entretanto, também 

estabelece limitações, dentre as quais nos interessam as descritas no caput do art. 

99 e no § 1º do art. 101, cujo teor é o seguinte:

Artigo 99 - Os presos podem receber visitas de parentes de até 2º grau, 

do cônjuge ou da companheira de comprovado vínculo afetivo, desde que 

registradas no rol de visitantes e devidamente autorizadas pela área de segurança 

e disciplina.

Artigo 101 - o preso tem direito de receber visita, dentre as 08 (oito) pessoas 

indicadas em seu rol, de 02 (duas) delas, no máximo, por dia de visita.

§ 1º - Excepcionalmente, é permitida a inclusão no rol de visitas, de 02 (duas) 

outras pessoas, quando o preso não contar com visitantes do tipo descrito no 

artigo 99 deste Regimento, vedado, neste caso, o acompanhamento de crianças.
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Com tudo isso posto, tenho que existe plausibilidade nos argumentos 

trazidos pela recorrente.

É que não parece razoável que caiba à autoridade prisional, em matéria 

que não diz respeito ao poder disciplinar, defi nir o nível de importância dos 

parentes dos reeducandos, elegendo alguns que têm mais direito a visitá-los do 

que outros.

Quando o caput do art. 99 da Resolução limita o grau de parentesco das 8 

(oito) pessoas que podem ser incluídas no rol de visitantes do reeducando (cf. o 

caput do art. 101 da Resolução) a parentes de 2º grau, ele não leva em conta que 

pode haver um vínculo afetivo signifi cativo entre uma tia e um sobrinho que 

tenha ajudado a criar, ou mesmo que exerça a fi gura de efetiva educadora do 

sobrinho em virtude da circunstancial ausência dos pais.

Ora, se podem ser incluídas até 8 (oito) pessoas e, nos termos do art. 102, 

I, da Resolução, a inserção de nome no rol de visitas do preso depende de sua 

concordância, por escrito, sobre a conveniência ou não da visitação, parece 

bem mais razoável que seja o preso a indicar aqueles parentes próximos cuja 

convivência lhe é mais cara ao coração. Tal escolha longe está de confi gurar 

questão disciplinar.

A administração disciplinar típica da competência da autoridade prisional 

diz respeito, por exemplo, ao número máximo de pessoas que podem efetuar 

visitas por vez (o que se justifica plenamente diante da capacidade física 

do presídio de acomodar um certo número de pessoas com um mínimo de 

conforto e segurança), à organização dos cadastros para controle dos que têm 

acesso ao estabelecimento prisional, os documentos, comprovantes e trâmites 

administrativos que lhes são exigidos, necessidade (ou não) de revista prévia do 

visitante, dia, local e duração das visitas, restrição de transporte de bens para o 

presídio, zelo pela ordem e atenção a regras durante o período de visita etc.

Tenho, assim, que, ao restringir a possibilidade de ingresso no rol de 

visitantes do preso de parentes mais distantes à inexistência de parentes 

mais próximos, a Resolução desborda de sua competência e, sem nenhuma 

justifi cativa razoável para tanto, impõe limitação não constante no art. 41, X, da 

Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para determinar que o Juízo de 

Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de Araçatuba – DEECRIM 

UR2 (processo de execução n. 1000155-21.2017.8.26.0509) não crie óbices à 

inclusão do nome da impetrante no rol de visitas do reeducando em virtude 
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de nele já constar o nome de sua mãe e de sua companheira que o visitam 

frequentemente (ou mesmo de outros parentes até 2º grau), se forem ditos 

óbices fundados unicamente na restrição posta no caput do art. 99 e no § 1º do 

art. 101 da Resolução SAP 144, de 29.06.2010.

Ressalto que tanto a inclusão quanto a manutenção do nome da impetrante 

no rol de visitas do reeducando Vinícius Gabriel Vieira da Silva dependerá 

do preenchimento de todos os demais requisitos constantes no título “Das 

Visitas” – dentre eles, destacadamente, a concordância por escrito do detento e 

a observância do número máximo de 8 pessoas –, assim como da observância 

das normas disciplinares da penitenciária, sendo plenamente possível a rejeição 

(e mesmo eventual exclusão futura) do nome da impetrante com base em outro 

fundamento razoável que demonstre que o contato entre tia e sobrinho de 

alguma forma pode vir a trazer prejuízos seja para a reabilitação do detento, seja 

para a ordem e segurança do estabelecimento prisional.

É como voto.





Sexta Turma





HABEAS CORPUS N. 310.704-CE (2014/0318505-0)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Ceará

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Ceará

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Paciente: Antonio Carlos Ferreira da Silva

EMENTA

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

Nulidade em razão da ausência de intimação pessoal, com remessa dos 

autos, da Defensoria Pública. Não ocorrência na hipótese. Nomeação 

de defesa dativa em substituição ao Defensor Público. Possibilidade 

no caso concreto. Ausência de ofensa ao defensor público natural. 

Inércia da Defensoria em apresentar alegações fi nais por quase um 

ano. Diligência do juízo em ofi ciar os órgãos superiores. Substituição 

pontual em prol da ampla defesa. Possibilidade. Subversão da condição 

constitucional da Defensoria. Não ocorrência. Defi ciência da defesa 

dativa. Nulidade relativa. Súmula n. 523 do Supremo Tribunal 

Federal. Ausência de intimação pessoal do acusado para constituir 

novo patrono. Réu revel. Despicienda nova nomeação. Prejuízo não 

demonstrado. Ausência de constrangimento ilegal. Nulidade não 

caracterizada.

1. “O art. 4º-A da Lei Complementar n. 80/1994 estabelece que 

são direitos dos assistidos pela Defensoria Pública ‘o patrocínio de seus 

direitos e interesses pelo defensor natural’ (designação por critérios 

legais), o que não se confunde com exclusividade do órgão para atuar 

nas causas em que fi gure pessoa carente, sobretudo se considerada 

a atual realidade institucional” (HC 123.494, Rel. Ministro Teori 

Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, DJe 2.3.2016).

2. Esta Corte já decidiu que, “por mais que o Supremo Tribunal 

Federal tenha reconhecido preferência de nomeação da Defensoria 

Pública para representação do réu incapaz de custear seu próprio 

patrono (se a Defensoria está devidamente estruturada no local), tal 
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interpretação é passível de uma série de exceções e mitigações e não 

impede a substituição pontual do Defensor Público por defensor 

dativo” (RMS 49.902/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

Quinta Turma, julgado em 18.5.2017, DJe 26.5.2017).

3. No caso vertente, a Defensoria Pública manteve-se inerte para 

apresentação de alegações fi nais em favor do ora paciente, sendo que 

10 (dez) meses após fi nda a instrução o juízo ofi ciou tanto a Defensora 

Pública Geral quanto a Corregedora-Geral da Defensoria Pública, 

ofícios esses infrutíferos, pois ainda assim não foram apresentadas 

alegações fi nais em favor do paciente, tendo então o juízo procedido à 

nomeação de defensor dativo para tal desiderato.

4. Não houve, portanto, uma remoção arbitrária do defensor 

público, ou seja, uma simples substituição de patrocínio realizada ao 

alvedrio do Juízo de piso. Ao revés, o juízo foi diligente em envidar todos 

os esforços antes de nomear defesa dativa, tendo sido formalmente 

solicitadas medidas administrativas aos órgãos superiores.

5. Na linha dos precedentes desta Corte, “a ausência de intimação 

do réu para a constituição de defensor de sua preferência é consequência 

do fato de ser considerado revel na ação penal, razão pela qual não se 

verifi ca ilegalidade” (HC 341.181/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis 

Júnior, Sexta Turma, julgado em 15.12.2016, DJe 2.2.2017).

6. Na hipótese vertente, consignou a Corte de origem que a 

nulidade não estaria caracterizada porquanto se trata de réu revel, o 

que dispensa a obrigatoriedade de intimação. Ademais, não há falar 

no prejuízo necessário para o reconhecimento da nulidade, nos moldes 

do que preconiza o art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o 

qual não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva 

demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité 

sans grief, pois, malgrado ter a Defensoria Pública sido “destituída”, 

o Juiz de primeiro grau, ato contínuo, nomeou defensor dativo para 

apresentar alegações fi nais em favor do então acusado, razão pela qual 

se afasta a tese de cerceamento de defesa.

7. É fi rme o entendimento jurisprudencial de que apenas a 

ausência de defesa, ou situação equivalente, com prejuízo demonstrado, 

é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma do que preconiza 

o enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “No 
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processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua 

defi ciência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

8. Ordem denegada.

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

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

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

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 2.3.2018

RELATÓRIO

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

impetrado pela Defensoria Pública estadual em favor de Antonio Carlos Ferreira 

da Silva, apontando o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará como autoridade 

coatora.

Consta dos autos que, na fase de alegações fi nais, o magistrado de primeira 

instância “destituiu” a Defensoria Pública para apresentação de memoriais, 

porquanto inerte para o oferecimento da peça, tendo sido nomeado um defensor 

dativo para tal mister.

Com o regular trâmite do feito, o magistrado de primeira instância julgou 

procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente pela prática do 

delitos insertos no art. 1º, II, da Lei n. 8.137/1990 (e-STJ fl . 152).

Irresignada, a Defensoria Pública impetrou habeas corpus perante a Corte 

de origem, tendo sido denegada a ordem, nos moldes sintetizados na seguinte 

ementa (e-STJ fl . 88):

Processual Penal. Habeas corpus. Reconhecimento de nulidade na ação 

penal Cabimento. Destituição da Defensoria Pública. Desidia para apresentação 

dos memoriais finais comprovada. Possibilidade. Violação à regra do artigo 
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263 do Código de Processo Penal não detectada. Constrangimento ilegal não 

confi gurado. Ordem denegada.

1. O habeas corpus é meio processual adequado para o reconhecimento de 

nulidade em ação penal, pelo teor do art. 648, inciso VI, do Código de Processo 

Penal, o qual considerara que a coação será ilegal quando o processo for 

manifestamente nulo.

2. Não há ilegalidade na decisão que destitui a Defensoria Pública do exercício 

da defesa do Réu, quando comprovada, como na hipótese, a desídia do órgão 

defensorial, que, passados oito meses de sua intimação pessoal, não apresentou 

os memoriais finais de defesa. A decisão está em sintonia com os princípios 

constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da duração razoável 

do processo, previstos no art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII da Constituição 

Federal, respectivamente, visto que a ação penal não pode ficar paralisada 

indefi nidamente no aguardo da manifestação do órgão defensorial.

3. A legislação processual penal brasileira adotou o postulado de que não há 

nulidade sem prejuízo, do francês pas de nullité sans grief, ou seja, não se declarará 

nulo nenhum ato processual quando este não causar prejuízo, nem houver 

infl uído na decisão da causa ou na apuração da verdade real, consoante os artigos 

563 e 566 do CPP, sendo este o caso dos autos.

4. Não viola a regra do art. 263 do CPP a nomeação de defensor dativo 

independentemente da intimação do Réu, se ele ostenta a condição de revel no 

processo.

Nas razões do presente writ, a defesa alega que, em razão da ausência de 

intimação pessoal do Defensor Público mediante carga dos autos, o processo é 

nulo por ofender o art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1990. Sustenta que, 

malgrado “[...] este Órgão Defensorial não ter sido intimado pessoalmente 

para a apresentação dos memoriais fi nais de defesa, mediante entrega dos 

autos com vista, consoante determina o art. 128, I, da Lei Complementar n. 

80/94, o magistrado da 3” Vara Criminal da Comarca de Caucaia proferiu 

despacho destituindo a Defensoria Pública da defesa processual do paciente, sob 

o fundamento de inércia no oferecimento das alegações fi nais no prazo legal, 

nomeando um advogado dativo” (e-STJ fl . 4).

Aduz, ainda, que “[...] o fato de ter o magistrado nomeado advogado 

dativo para a paciente sem antes conceder-lhes a chance de constituir causídico 

de sua confi ança violou, por conseqüência, expressa disposição legal prevista no 

artigo 263 do Código de Processo Penal, que garante ao réu, a qualquer tempo, a 

oportunidade de nomear advogado de sua confi ança” (e-STJ fl . 8).
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Por fi m, arremata a defesa que, “[...] além do aspecto levantado no presente 

arrazoado, ou seja, a falta de intimação pessoal do membro Defensoria Pública 

para apresentação das alegações fi nais, o paciente fi cou completamente sem 

defesa, tendo em vista que as alegações fi nais do advogado dativo (defesa 

técnica), data vênia, é defi ciente, pois não discutiu prova e muito menos o mérito 

da causa, fi cando, por conta disso, totalmente indefeso, conforme se observa com 

a juntada da referida peça, sendo, pois, passível de nulidade” (e-STJ fl . 10).

Liminar indeferida às e-STJ fl s. 101/103.

Informações prestadas às e-STJ fl s. 110/113 e 116/128.

Ao se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não 

conhecimento da impetração, ou, sucessivamente, pela sua denegação (e-STJ fl . 

136).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): O writ não apresenta 

argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora 

impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.

Primeiramente, a respeito da aventada nulidade ante a ausência de intimação 

pessoal, com remessa dos autos, da Defensoria Pública, com a consequente nomeação de 

defesa dativa em detrimento do patrocínio até então exercido pela Defensoria, 

o Tribunal local se manifestou nos seguintes termos (excerto extraído do sítio 

eletrônico do Tribunal de origem, porquanto ausente cópia do inteiro teor do 

acórdão vergastado):

No caso dos autos, entretanto, não antevejo a alegada nulidade manifesta.

Com efeito, no documento de p. 88, consta a informação de que a 

Representante da Defensoria Pública atuante na 3ª Vara da Comarca de Caucaia 

foi devidamente intimada para apresentar os respectivos memoriais fi nais do 

processo principal, tendo a contagem do prazo iniciado em 16.11.2012.

Contudo, decorridos sete meses da intimação, além de referida peça processual 

não ter sido apresentada, não foram dadas quaisquer justifi cativas para a não 

apresentação, conforme relatado pelo Juiz a quo na sentença (p. 95).

O fato foi comunicado à Defensoria Pública Geral e à Corregedora Geral da 

Defensoria Pública do Estado do Ceará, no dia 24 de junho de 2013, bem como ao 
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Defensor Público que estava na respondência da unidade judiciária, informando 

a existência, naquela ocasião, de 39 (trinta e nove) ações penais públicas naquele 

juízo aguardando apenas os memoriais da Defensoria Pública, dentre elas a ação 

que se cuida, e nenhuma providência foi tomada.

O feito ainda permaneceu inerte até o dia 8 de julho de 2013, data em que o 

Magistrado singular tomou a decisão de destituir a Defensoria Pública e nomear 

um defensor dativo ao réu.

Nesse contexto, entendo ser correta a decisão do Juiz a quo, pois em sintonia 

com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório 

e da duração razoável do processo, previstos no art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII 

da Constituição Federal, respectivamente, visto que a ação penal em curso não 

poderia fi car paralisada indefi nidamente no aguardo da manifestação do órgão 

defensorial, razão pela qual não há que se falar em nulidade processual, ainda 

mais porque não há prova de que houve prejuízo para o Réu.

Pois bem. Primeiramente, não se desconhece da tese fi xada no REsp n. 

1.349.935/SE, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado sob o rito 

dos recursos repetitivos, no qual se consignou que “o termo inicial da contagem 

do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público (aplicável 

também à Defensoria Pública), a data da entrega dos autos na repartição 

administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se 

dado em audiência, em cartório ou por mandado” (Terceira Seção, julgado em 

23.8.2017, DJe 14.9.2017).

Entretanto, a hipótese vertente apresenta peculiaridades que permitem a 

realização do devido distinguishing para afastar a aplicação do precedente ao 

presente caso.

Consta da decisão que “destituiu” a Defensoria Pública e nomeou defesa 

dativa para patrocinar os interesses do paciente (e-STJ fl . 70), in verbis:

Chamo o feito à ordem.

Primeiramente, cumpre observar que o aludido processo encontra-se com a 

fase de instrução encerrada desde o dia 1º.08.2012 (fl s. 55), ou seja, há quase um 

ano, tendo as alegações finais sido apresentadas pelo Ministério Público em 

16.11.2012 (fl s. 61).

Por outro lado, a ilustre representante da Defensoria Pública, até o presente 

momento, apesar de devidamente intimada (fls. 55), não apresentou os 

respectivos memoriais ou sequer justifi cou quaisquer motivos de não tê-lo feito.

Atento a tal fato, este Juízo ofi ciou, em 24.06.2013, a Defensora Pública Geral do 

Estado do Ceará (Ofi cio n. 2.439/2013, fl s. 81) e a Corregedora Geral da Defensoria 
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Pública Geral do Estado do Ceará (Oficio n. 2.440/2013, fls. 82), informando a 

existência, naquela ocasião, de 39 (trinta e nove) ações penais públicas nesta Vara 

Criminal aguardando apenas os memoriais da Defensoria Pública, dentre elas 13 

(treze) encontrando-se inertes desde o ano de 2012, conforme planilha de fl s. 84/86.

Todavia, a despeito de terem sido formalmente solicitadas medidas 

administrativas necessárias à correção da difi culdade ora assinalada, a Defensoria 

Pública Geral e a Corregedoria Geral da Defensoria Pública não se manifestaram, 

estando o referido processo, até o presente momento, sem alegações finais de 

defesa.

Ocorre que a este Juízo cabe garantir a marcha regular do processo, impedindo 

que a entrega da prestação jurisdicional se subordine ao interesse exclusivo de 

membro da Defensoria Pública, pelo que deve assegurar ao acusado o direito à 

defesa técnica, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal e do art. 261 do 

Código de Processo Penal.

Logo, não cabendo à defensoria dativa o poder de plena discricionariedade 

sobre a defesa penal, importa notar que a inércia desta última não deve resvalar 

sobre o acusado, a quem não cabe suportar preclusões processuais por defi ciência 

da prestação da defesa do Estado.

Em sendo o Estado Democrático Social inativo, cumpre ao magistrado destituir 

o defensor e comunicar a instituição respectiva, a fi m de que sejam tomadas as 

medidas sancionadoras, impondo-se, ainda, o dever de assegurar ao réu a defesa 

técnica.

Dessa forma, outra solução não cabe a este Juízo a não ser a nomeação de 

advogado dativo inscrito na OAB para patrocinar a defesa do delatado, não 

restando evidenciado, no caso, qualquer tipo de cerceamento de defesa, muito 

pelo contrário, o que se busca, aqui, é garantir o contraditório [...] (grifei).

A intimação a que se refere a decisão, ao compulsar a fl . 55 dos autos 

(e-STJ fl . 61), foi de fato realizada em audiência, o que atrairia, ictu oculi, a 

aplicação do recurso especial repetitivo outrora mencionado.

No entanto, não se está aqui a discutir o dies a quo – como preconiza o REsp 

n. 1.349.935/SE – para a apresentação de alegações fi nais, que seria a partir da 

data da entrega dos autos no respectivo órgão. No caso vertente, malgrado 

conste que a defesa tenha sido intimada em audiência, esta se manteve inerte por 

quase um ano, sendo que somente em 24.6.2013 o juízo diligenciou no sentido de 

ofi ciar tanto a Defensora Pública Geral quanto a Corregedora-Geral da Defensoria 

Pública, ofícios esses infrutíferos, pois ainda assim não foram apresentadas 

alegações fi nais em favor do ora paciente, tendo o juízo procedido à nomeação 

de defensor dativo para tal desiderato.
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A questão, a meu ver, não se limita à ausência de intimação pessoal – com 

remessa dos autos – para que só assim fosse defl agrado o início do prazo para 

apresentação de memoriais.

O que está em jogo, ao revés, é o próprio direito de defesa conspurcado pela desídia 

pontual da Defensoria, que, ferindo a própria razoabilidade, quedou-se inerte por 

quase um ano sem nenhuma manifestação a contento, mesmo após ter sido intimada 

em audiência e ante as tentativas de provocação dos órgãos superiores por meio 

de ofícios. “A defesa, no âmbito do processo penal, deve ser a mais completa possível, 

garantindo-se que, em todas as fases, o acusado, ainda que revel, esteja devidamente 

representado por defensor que zele pela regularidade dos procedimentos, requerendo o 

que for de direito a seu favor” (RMS 49.902/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.5.2017, DJe 26.5.2017, grifei).

É cediço que o art. 134 da Constituição da República prevê que a 

Defensoria Pública é “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos 

e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais 

e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso 

LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal”.

Não menos importante, o art. 4º-A da Lei Complementar n. 80/1994 

assim dispõe:

Art. 4º-A. São direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além daqueles 

previstos na legislação estadual ou em atos normativos internos: (Incluído pela 

Lei Complementar n. 132, de 2009).

[...]

IV – o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural; (Incluído 

pela Lei Complementar n. 132, de 2009).

Com efeito, é da sabença de todos o relevante papel constitucional 

atribuído à Defensoria Pública, a quem compete promover a defesa de forma 

integral e gratuita. No entanto, a confi gurada inércia, de forma pontual, da 

Defensoria Pública, devidamente comprovada, não pode, máxime em um juízo de 

ponderação de princípio constitucionais, sobrepujar o direito à própria ampla defesa 

previsto no art. 5º, LV, da Constituição, do qual se extrai que “aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
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Como já decidiu esta Corte Superior de Justiça, “constitui dever do 

magistrado zelar pela regularidade do andamento do processo, a fi m de evitar nulidade 

processual. Tal dever, principalmente quando voltado para a verifi cação da efetiva 

obediência à garantia constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa, não 

pode ser mitigado, tanto mais diante do entendimento expresso no verbete n. 523 da 

Súmula da Corte Suprema, que considera nulidade absoluta a falta de defesa, ao que 

pode se equiparar a resposta insufi ciente que, ao fi m e ao cabo, implique em ausência 

de defesa” (RMS 49.902/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 18.5.2017, DJe 26.5.2017, grifei).

É dizer, a defesa dos interesses da parte, pelo defensor público natural, 

pode, a depender da hipótese aventada – como a dos autos – dar azo à substituição 

do patrono, sem que isso subverta a condição constitucional da Defensoria Pública.

A doutrina que perfilha do entendimento sobre a existência de um 

defensor público natural afi rma que, “num primeiro plano, o princípio sedimenta 

a impessoalidade do serviço jurídico-assistencial público, vedando a prática 

de condutas discriminatórias em relação aos assistidos – sejam benéfi cas ou 

detrimentosas. Dessa forma, a norma protege os destinatários da assistência 

jurídica prestada pela Defensoria Pública, reconhecendo-lhes o direito de 

serem patrocinados apenas pelo Defensor Público com atribuição legal para 

atuar no caso, sem qualquer espécie de favoritismos ou perseguições. Em 

segundo plano, o princípio assegura que o membro da Defensoria Pública não será 

arbitrariamente removido do exercício de suas funções institucionais. Com isso, 

a norma protege o Defensor Público contra eventuais ingerências políticas que 

possam maliciosamente tencionar seu afastamento compulsório do órgão, como 

forma de retaliação ou para obstaculizar o trabalho desenvolvido na defesa 

dos menos favorecidos” (ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. 

Princípios Institucionais da Defensoria Pública. Rio de Janeiro: Forense. 

2014, p. 513, grifei).

Na hipótese dos autos, não houve uma remoção arbitrária do defensor público, 

ou seja, não houve uma simples substituição de patrocínio realizada ao alvedrio do 

Juízo de piso. Ao revés, como já ressaltado, o juízo foi diligente em envidar todos 

os esforços antes de “destituir” a Defensoria Pública e nomear defesa dativa, 

tendo sido formalmente solicitadas medidas administrativas à Defensoria 

Pública Geral e à Corregedoria Geral da Defensoria Pública, e, ainda assim, a 

defesa manteve-se inerte.
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Nesse sentido já se posicionou a Quinta Turma desta Corte, em hipótese 

que se amolda ao caso em comento, in verbis:

Processo Penal. Recurso ordinário em mandado de segurança. Defensoria 

Pública. Função essencial ao estado democrático de direito. Acesso à justiça. 

Defesa prévia: inovações da Lei n. 11.719/2008. Obrigatoriedade e efetividade da 

resposta. Ampla defesa e contraditório. Substituição pontual de defensor público 

por defensor dativo: possibilidade. Inexistência de interferência na independência 

funcional da Defensoria. Controle judicial para evitar nulidades. Saneamento 

processual permanente. Ausência de demonstração de prejuízo. Precedentes do 

STF e do STJ.

1. A instituição da Defensoria Pública é reconhecida pelo art. 134 da CF/1988 

como essencial à função jurisdicional do Estado, dado o seu relevante papel na 

garantia de efetivo acesso à justiça a um sem número de necessitados. Como 

expressão e instrumento do regime democrático, essa grande Instituição deve 

promover, fundamentalmente, a orientação jurídica, os direitos humanos e a 

defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 

coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV 

do art. 5º da Constituição Federal.

2. Nessa linha de raciocínio, é admissível a designação de advogado ad hoc 

para atuar no feito quando não há órgão de assistência judiciária na comarca 

ou subseção judiciária, ou se a Defensoria não está devidamente organizada na 

localidade, havendo desproporção entre os assistidos e os respectivos defensores 

(RHC n. 106.394/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 08.02.2013 e 

HC n. 337.754/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26.11.2015).

3. A Defensoria Pública da União ainda não está aparelhada ao ponto de 

dispensar-se, no âmbito da Justiça Federal, a atuação dos advogados voluntários e 

dos núcleos de prática jurídica das universidades até mesmo nas grandes capitais. 

A desproporção entre os assistidos e os respectivos defensores é evidente!

4. Diante das inovações contidas nos arts. 396, 396-A e 397 da Lei Adjetiva 

Penal, o caráter obrigatório e a necessidade da efetiva defesa prévia do acusado, 

que poderá, inclusive, provocar a absolvição sumária nessa fase inicial, não 

constituem interferência na independência funcional da Defensoria Pública: 

a) a verificação de que a petição apresentada não traz argumentos mínimos 

sufi cientes para a confi guração de uma defesa técnica efetiva e efi ciente; b) a 

determinação de que seja ela complementada, tanto mais que o julgador não 

indica os argumentos a serem desenvolvidos para o bom exercício da defesa do 

réu.

5. Constitui dever do magistrado zelar pela regularidade do andamento do 

processo, a fim de evitar nulidade processual. Tal dever, principalmente quando 

voltado para a verifi cação da efetiva obediência à garantia constitucional do direito 

ao contraditório e à ampla defesa, não pode ser mitigado, tanto mais diante do 



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 895-999, Abril/Junho 2018 907

entendimento expresso no verbete n. 523 da Súmula da Corte Suprema, que considera 

nulidade absoluta a falta de defesa, ao que pode se equiparar a resposta insufi ciente 

que, ao fi m e ao cabo, implique em ausência de defesa. Precedentes.

6. Por mais que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido preferência de 

nomeação da Defensoria Pública para representação do réu incapaz de custear 

seu próprio patrono (se a Defensoria está devidamente estruturada no local), tal 

interpretação é passível de uma série de exceções e mitigações e não impede a 

substituição pontual do Defensor Público por defensor dativo.

7. Com efeito, o art. 4º-A da Lei Complementar 80/1994 estabelece que são 

direitos dos assistidos pela Defensoria Pública “o patrocínio de seus direitos e 

interesses pelo defensor natural” (designação por critérios legais), o que não 

se confunde com exclusividade do órgão para atuar nas causas em que fi gure 

pessoa carente, sobretudo se considerada a atual realidade institucional (HC 

123.494, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016, 

Processo Eletrônico DJe-039 divulg 1º.03.2016 public 02.03.2016).

8. A defesa, no âmbito do processo penal, deve ser a mais completa possível, 

garantindo-se que, em todas as fases, o acusado, ainda que revel, esteja devidamente 

representado por defensor que zele pela regularidade dos procedimentos, requerendo 

o que for de direito a seu favor. E, com a reforma do Código de Processo Penal, por 

meio da Lei n. 11.719/2008, a defesa prévia, cuja apresentação anteriormente nem 

mesmo era obrigatória, passa a ser peça de grande importância, até porque as 

alegações ali postas podem levar à absolvição sumária do acusado, nos termos do 

art. 397 do CPP.

9. Não há como se reconhecer teratologia na decisão judicial que, após negativa 

de complementação de defesa prévia apresentada em três linhas de conteúdo 

genérico, designa pontualmente defensor dativo ao acusado.

10. Inviável, ademais, o reconhecimento de nulidade sem demonstração de 

prejuízo (art. 563 da Lei Adjetiva Penal), máxime quando o recorrente não dedicou 

uma linha sequer das razões de seu recurso para alegar tal prejuízo. Assim, em 

momento algum, a Defensoria Pública logrou comprovar em que medida o 

paciente teria sido prejudicado com atuação do advogado dativo, circunstância 

que reforça a impossibilidade de reconhecimento da eiva suscitada, nos termos 

do artigo 563 do Código de Processo Penal. (RHC 74.841/AC, Rel. Ministro Jorge 

Mussi, Quinta Turma, julgado em 06.10.2016, DJe 14.10.2016).

11. Eventuais discordâncias pessoais entre os operadores do direito deverão 

ser resolvidas no âmbito de suas respectivas corregedorias.

12. Recurso a que se nega provimento. (RMS 49.902/PR, Rel. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.05.2017, DJe 26.05.2017, grifei.)

Recurso ordinário em habeas corpus. Falsidade ideológica e porte ilegal de arma 

de fogo (artigo 299, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal, e artigo 
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14 da Lei n. 10.826/2003). Alegada nulidade da ação penal. Acusado que deixou 

de indicar advogado de sua confi ança. Noemação de defensor dativo. Pretensão 

de patrocínio pela Defensoria Pública. Impossibilidade. Constrangimento ilegal 

não evidenciado. Desprovimento do reclamo.

1. O acusado tem o direito de escolher o causídico que irá patrociná-lo no 

curso do processo criminal, não se admitindo que esta possibilidade lhe seja 

suprimida com a simples nomeação de defensor dativo pelo Juízo, sem que antes 

se oportunize ao réu a indicação de profi ssional de sua preferência. Precedentes 

do STJ e do STF.

2. No caso dos autos, o recorrente teve a oportunidade de indicar profi ssional 

de sua confi ança para patrociná-lo em juízo, o que não fez, não podendo, no curso 

do processo, exigir que a sua defesa seja realizada unicamente pela Defensoria 

Pública, notadamente porque, à época em que nomeado advogado para atuar 

no feito, o membro do referido órgão público lotado na comarca estava em gozo 

de férias, não se vislumbrando, portanto, qualquer ofensa aos princípios da ampla 

defesa e do devido processo legal.

3. Não é razoável que a tramitação da ação penal seja condicionada aos 

compromissos pessoais das partes ou dos demais órgãos que atuam em juízo, 

motivo pelo qual não há falar em direito subjetivo à escolha de defensor público 

ou dativo quando verifi cada a inércia do acusado em exercer o seu direito de 

constituir o profi ssional de sua confi ança, conforme lhe garante o artigo 263, 

caput, do Código de Processo Penal.

4. Recurso improvido. (RHC 35.119/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

julgado em 22.04.2014, DJe 29.04.2014.)

Outro não é o entendimento da Suprema Corte, conforme julgado a seguir 

colacionado:

Habeas corpus. Processo Penal. Tráfi co de drogas. Defensoria Pública. Defensor 

público natural. Audiência de instrução. Pedido de redesignação. Ato realizado. 

Falta de demonstração do efetivo prejuízo. Matéria não arguida oportunamente. 1. 

À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional 

do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial 

aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas 

determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional. 

2. O art. 4º-A da Lei Complementar 80/1994 estabelece que são direitos dos assistidos 

pela Defensoria Pública “o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor 

natural” (designação por critérios legais), o que não se confunde com exclusividade 

do órgão para atuar nas causas em que fi gure pessoa carente, sobretudo se 

considerada a atual realidade institucional. 3. No caso, o indeferimento do 

pedido de adiamento de audiência designada não confi gura cerceamento de 

defesa, pois, à falta de defensor público disponível para atuar na defesa técnica 
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do paciente, foi-lhe constituído advogado particular, que exerceu seu mister com 

efi ciência e exatidão, precedido de entrevista reservada e privativa com o acusado. 

4. Ademais, à luz da norma inscrita no art. 563 do Código de Processo Penal, a 

jurisprudência desta Corte fi rmou o entendimento de que o reconhecimento de 

nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo 

prejuízo causado à parte. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o 

novo ato benefi ciaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício 

de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da 

atividade jurisdicional. Questão, outrossim, suscitada a destempo, após a prolação 

de sentença condenatória. 5. Ordem denegada. (HC 123.494, Rel. Ministro Teori 

Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016, DJe 02.03.2016, grifei.)

Passo a analisar o argumento defensivo referente à tese de nulidade ante a 

ausência de intimação pessoal do réu para constituir novo patrono. Contudo, não 

verifi co eiva capaz de macular o feito.

Transcrevo excerto do que ficou decidido na origem quanto ao tema 

(excerto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de origem):

Por outro lado, também não houve desrespeito à regra do art. 263 do CPP, que 

confere ao acusado o direito de nomear, a qualquer tempo, advogado de sua 

confi ança.

O Réu/Paciente ostenta a condição de revel no processo (p. 57), razão pela 

qual não havia a obrigatoriedade de que fosse intimado para constituir novo 

advogado, conforme preceitua o art. 367 do CPP, inexistindo, portanto, qualquer 

ilegalidade na nomeação do defensor dativo para dar prosseguimento ao feito 

independentemente de sua intimação.

Conforme consignado pela Corte de origem, a nulidade não estaria 

caracterizada porquanto se trata de réu revel, o que dispensa a obrigatoriedade 

de intimação.

Nesse sentido os seguintes julgados desta Corte:

Habeas corpus. Receptação qualifi cada e adulteração de sinal identifi cador 

de veículo automotor. Writ substitutivo de recurso especial. Falta de cabimento. 

Pretensão de anulação da ação penal. (I) Ausência de oportunização da 

apresentação de defesa prévia à época em que era prevista. Nulidade relativa. 

Ausência de indicação em momento oportuno e demonstração do indispensável 

prejuízo. Coação ilegal manifesta. Inexistência. (II) Fuga do estabelecimento 

prisional. Ausência de comparecimento aos atos processuais. Decretação da 

revelia. Ausência de ilegalidade. (III) Falta de intimação do réu para constituição 

de defensor de sua preferência. Consequência da revelia. Constrangimento ilegal. 

Ausência.
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[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o paciente havia se evadido do 

estabelecimento prisional em que estava segregado cautelarmente, em razão 

da ação penal, não tendo comparecido aos atos processuais desde então. Tais 

circunstâncias se mostram capazes de justifi car a decretação da revelia.

4. A ausência de intimação do réu para a constituição de defensor de sua 

preferência é consequência do fato de ser considerado revel na ação penal, razão pela 

qual não se verifi ca ilegalidade.

5. Writ não conhecido. (HC 341.181/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 

Sexta Turma, julgado em 15.12.2016, DJe 02.02.2017, grifei.)

Agravo regimental em habeas corpus. Writ substitutivo de recurso próprio e 

ausência de ilegalidade fl agrante tendente a possibilitar a concessão da ordem 

de ofício. Associação e tráfico de drogas. Lavagem de dinheiro. Alegação de 

nulidades. Oitiva de testemunhas da defesa perante o juízo deprecado. Ausência 

do defensor constituído e não nomeação de defensor ad hoc. Defesa devidamente 

intimada da expedição da respectiva carta precatória. Nulidade relativa. Não 

comprovação do efetivo prejuízo. Recebimento de alegações fi nais apresentadas 

por defensor dativo destituído e falta de intimação pessoal do réu revel por 

rogatória. Inocorrência. Intimação editalícia para constituição de novo patrono. 

Transcurso in albis do prazo. Nova nomeação de defensor dativo. Alegações não 

apresentadas oportunamente e ventiladas apenas após o trânsito em julgado. 

Decisão mantida.

I - Das razões recursais infere-se que não foram apresentados fundamentos 

capazes de ensejar a desconstituição da decisão agravada, devidamente 

fundamentada.

II - A negativa de seguimento encontra-se fundamentada na impossibilidade 

de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, após a 

alteração do entendimento acerca do cabimento do writ, adotada pela 1ª Turma 

do Pretório Excelso (HC´s n. 109.956/PR e 104.045/RJ), bem como pela ausência 

de ilegalidade tendente a possibilitar a concessão da ordem de ofício.

III - Tratando-se de nulidade meramente relativa, uma vez que o defensor do 

paciente foi devidamente intimado da expedição da carta precatória, para a oitiva 

das testemunhas, seu reconhecimento depende da correlata comprovação do 

efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 

563 do Código de Processo Penal. Precedentes das Turmas que compõem a 3ª 

Seção desta Corte.

IV - Não verificada a ocorrência de qualquer nulidade, tendo em vista que a 

decretação da revelia induz a dispensa da intimação pessoal do Réu para qualquer 

ato do processo, exceto da sentença de pronúncia, que não é a hipótese dos autos. 

Precedentes desta 5ª Turma.
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V - Nulidades não arguidas em momento oportuno, e apresentadas após o 

trânsito em julgado da condenação.

VI - Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 219.652/SC, Rel. Ministra 

Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 18.06.2014, DJe 1º.07.2014, 

grifei.)

Recurso ordinário em habeas corpus. Paciente condenado a 12 de reclusão, 

pelo delito de atentado violento ao pudor (art. 214 c/c art. 224, a, ambos do 

CPB), vedado o apelo em liberdade. Réu revel. Ausência de defesa. Magistrado 

de primeiro grau que determinou a nomeação de defensor dativo para a 

apresentação de alegações finais, ante o abandono da causa pelo advogado 

constituído. Nulidade inexistente. Parecer do MPF pelo não provimento do 

recurso. Recurso ordinário desprovido.

1. Inexiste irregularidade a ser sanada, pois o Magistrado de primeiro grau 

determinou a nomeação de Defensor dativo para o recorrente para apresentação 

de alegações fi nais, ante o abandono da causa pelo advogado constituído.

2. Parecer do MPF pelo não provimento do recurso.

3. Recurso Ordinário desprovido. (RHC 22.396/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 19.11.2009, DJe 1º.02.2010.)

Ademais, na hipótese vertente, não há falar no prejuízo necessário para o 

reconhecimento da nulidade, nos moldes do que preconiza o art. 563 do Código 

de Processo Penal, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual 

sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas 

de nullité sans grief, pois, malgrado ter a Defensoria Pública sido “destituída”, o 

Juiz de primeiro grau, ato contínuo, nomeou defensor dativo para apresentar 

alegações fi nais em favor do então acusado, razão pela qual se afasta a tese de 

ofensa ao cerceamento de defesa.

Nos dizeres de Guilherme de Souza Nucci, “a forma prescrita em lei para 

a concretização de um ato processual não é um fi m em si mesma, motivo pelo 

qual, se a fi nalidade para a qual se pratica o ato for atingida, inexiste razão para 

anular o que foi produzido” (Código de Processo Penal Comentado. 15 ed. rev. 

atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense. 2016, p. 1.154).

Por fi m, quanto ao pleito de declaração de nulidade do processo por defi ciência da 

defesa técnica, em virtude da ausência de discussão sobre a prova e sobre o mérito da 

causa pela defesa dativa (e-STJ fl . 10), tem-se que a jurisprudência assentou-se 

no entendimento de que apenas a ausência de defesa, ou situação equivalente, 

com prejuízo demonstrado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma 
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do que preconiza o enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 

“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua 

defi ciência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Nesse sentido, confi ram-se:

Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Falta de cabimento. 

Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Alegação de deficiência na defesa 

técnica. Alegações vagas e genéricas. Ausência de comprovação de prejuízo. 

Entendimento da Corte local quanto à legalidade do julgamento. Conclusão 

inversa. Reexame de provas. Inexistência de constrangimento ilegal.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem 

mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual 

adequado, seja o recurso próprio, seja a revisão criminal, salvo em situações 

excepcionais.

2. Analisando o acórdão hostilizado, não se verifi ca que o paciente tenha sido 

defendido de maneira insufi ciente, porquanto em plenário, tanto a defesa como a 

acusação puderam manifestar as respectivas teses.

3. Por outro lado, inexistente demonstração de prejuízo para o paciente que 

justifi que a nulidade da sentença, quanto à insufi ciência em sua defesa, mas 

sim alegações vagas e genéricas, mostrando o inconformismo por parte do 

impetrante, a respeito do trâmite processual e o resultado do julgamento, que 

parece ter corrido de forma normal.

4. Habeas corpus não conhecido. (HC 347.032/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis 

Júnior, Sexta Turma, julgado em 08.11.2016, DJe 21.11.2016.)

Habeas corpus. Homicídio qualifi cado. Citação por edital. Alegação de vício. 

Questão não alegada no momento próprio. Preclusão. Defi ciência de defesa. 

Súmula 523/STF. Recurso em sentido estrito. Ausência de razões. Nulidade. 

Inexistência de prejuízo. Julgamento pelo Júri. Fases superadas.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de 

se prestigiar a lógica do sistema recursal, notadamente porque as hipóteses de 

cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional 

seja utilizado em substituição a apelos ordinários (apelação, agravo em execução, 

recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal.

2. In casu, inexiste manifesta ilegalidade a ser reconhecida, sobretudo porque a 

nulidade com relação à citação não foi arguida em momento oportuno.

3. Transcorrido o prazo recursal para impugnar o julgamento do recurso em 

sentido estrito, bem assim, sobrevindo o julgamento do Conselho de Sentença, 

não se mostra possível reconduzir discussão acerca de nulidades pretéritas.
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4. Segundo reiterado entendimento jurisprudencial albergado na Súmula 523 

do STF, a alegada defi ciência de defesa técnica, para o fi m de anular o processo, 

deve demonstrar o efetivo prejuízo, o que, na espécie, não se comprova.

5. Habeas corpus não conhecido. (HC 345.732/GO, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17.03.2016, DJe 31.03.2016.)

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 416.765-MS (2017/0238611-0)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Relator para o acórdão: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Paciente: L P

EMENTA

Habeas corpus. Art. 217-A Código Penal. Prisão preventiva. 

Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta e 

periculosidade social do paciente. Motivação idônea. Ordem denegada.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade 

do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da 

condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão 

somente quando estiver concretamente comprovada a existência do 

periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao 

cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da 

medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente 

motivada, uma vez que destacou o Tribunal a quo o modus operandi do 
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crime, revelador da gravidade concreta da conduta e da periculosidade 

social do paciente, já que ele, nos dizeres do acórdão, “abusou 

sexualmente de sua fi lha N. (atos libidinosos consistentes em sexo 

oral e carícias nos órgãos genitais, além de conjunção carnal), por 

mais de dois anos, ou seja, no período compreendido entre janeiro de 

2011 a setembro de 2013, dos 11 aos 14 anos de idade dela” e que “os 

abusos ocorriam diariamente, no período noturno, e, mesmo depois de 

separado da genitora da vítima e convivendo com outra mulher, [...] 

vinha até a residência da fi lha para manter relações sexuais com ela, 

nos períodos em que ela estava sozinha”.

3. Não bastasse tudo isso e a ênfase dada à prática reiterada da 

conduta imputada ao paciente – que teria perdurado por mais de 

dois anos –, o decisum da origem invoca, ainda, a contumácia delitiva 

do paciente, que possui antecedentes criminais, cabendo ressaltar as 

afi rmações contidas no acórdão dos embargos infringentes no sentido 

da necessidade de se preservar a incolumidade da vítima, “eis que o 

réu é seu pai, com acesso franqueado àquela, tornando-se inviável sua 

mantença em liberdade” e de que o paciente “cumpriu pena por ter 

sido condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 129, § 9º, 

e 147, do Código Penal”.

4. Portanto, a custódia preventiva está justifi cada na necessidade 

de garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, a 

periculosidade social do paciente e sua renitência criminosa. Ademais, 

não raras vezes se tem conhecimento de imputações da prática do 

crime previsto no art. 217-A do Código Penal permeadas de situações 

sinuosas, de inverdades e de criações fantasiosas. Assim, formado o 

convencimento mínimo, que, em casos como tais, só se alcança após 

certo decurso de tempo – até mesmo por questões de prudência –, é de 

se requerer a constrição do réu que, presentes os requisitos contidos no 

art. 312 do Código de Processo Penal, deve ser decretada pelo juízo.

5. Habeas Corpus denegado.

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 
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maioria, denegar a ordem nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Saldanha 

Palheiro, que lavrará o acórdão. Vencidos os Srs. Ministros Relator e Sebastião 

Reis Júnior. Votaram com o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro os Srs. 

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

Brasília (DF), 12 de dezembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 3.4.2018

RELATÓRIO

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

de liminar, no qual busca-se a revogação da prisão preventiva decretada 

pelo Tribunal a quo sob a alegativa de não estarem presentes os requisitos 

autorizadores.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do 

crime tipifi cado no art. 217-A do CP sendo que, por não ter sido citado em 

virtude de estar em lugar incerto ou não sabido, teve suspenso o processo e 

prazo prescricional na forma do art. 366 do CPP, conforme decisão acostada 

às fl s. 140/141, que indeferiu pedido ministerial quanto à decretação da prisão 

preventiva por não vislumbrar presentes os requisitos ensejadores da custódia 

em especial em face do transcurso de mais de 3 anos da data dos fatos bem 

como por não se admitir a prisão processual em face do paciente não ter sido 

encontrado uma vez que não se confunde com a fuga do distrito da culpa.

Inconformado com a decisão primeva, o Parquet interpôs recurso em 

sentido estrito que, por maioria, foi provido para decretar a prisão preventiva 

conforme acórdão que conta com a seguinte ementa (fl s. 197/206):

Recurso em sentido estrito. Estupro de vulnerável. Suspensão do processo e 

do curso prescricional, sem decretação de prisão preventiva. Recurso ministerial. 

Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Presença de 

pressuposto da prisão cautelar. Recurso provido.

Diante da prova da materialidade, indícios de autoria, bem como a necessidade 

de garantir a ordem pública, ante a reiteração delitiva específi ca e a periculosidade 

do agente, que possui antecedentes criminais e praticou por vários anos atos 

libidinosos e conjunção carnal contra a fi lha criança, deve ser decretada a sua 

prisão preventiva.
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Por sua vez, a Defensoria Pública manejou embargos infringentes na 

tentativa de fazer prevalecer o voto-vencido ao qual se negou provimento, 

mantendo o decreto prisional, conforme a seguinte ementa (fl s. 273/284):

Embargos infringentes em recurso em sentido estrito. Estupro de vulnerável. 

Continuidade delitiva. Agente é pai da vítima. Artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, 

d, do Código Penal. Artigo 71, do Código Penal. Prisão preventiva Indícios de 

autoria. Materialidade comprovada. Ofensa à ordem pública. Instrução criminal 

em risco. Requisitos autorizadores (artigos 312 e 313 do CPP) Manutenção da 

custódia cautelar. Agente com franco acesso à vítima. Réu com condenação 

transitada em julgado por violência doméstica. Embargos rejeitados.

I - O decreto dc prisão preventiva escora-se em alicerces bastantes robustos, 

haja vista os indícios de autoria e comprovação da materialidade, além de 

existência de vilipêndio à ordem pública e à conveniência da instrução processual.

II - Trata-se de crime de estupro praticado, em tese, contra criança (fi lha do 

réu), e, em que pese a segregação cautelar ser medida excepcional, ajusta-se à 

hipótese dos autos, haja vista o disposto no Relatório Psicossocial dc fl s. 106/111. 

Os abusos teriam persistido até a vítima alcançar 12 (doze) anos.

III - O artigo 217-A, § 1º, do Código Penal, tutela da dignidade da pessoa 

humana, no que concerne a sua liberdade e integridade sexual, bem como a sua 

honra c incolumidadc psíquica, sem olvidar da proteção da moralidade pública.

IV - A presunção de inocência é compatível com a prisão processual, eis que 

não impõe a antecipação da pena, haja vista não derivar do reconhecimento da 

culpabilidade, mas sim da necessidade de se ver garantida da ordem pública, 

a instrução criminal c/ou a aplicação da lei penal, razão pela qual não se há dc 

cogitar em violação de tal presunção.

V - Não é demais rememorar que ostenta condenação transitada em julgado 

por violência doméstica, reforçando a imprescindibilidade da segregação.

VI - Embargos rejeitados. Com o parecer da PGJ

Inconformada com a manutenção do decreto prisional, impetra a defesa o 

presente remédio heróico sustentando, em síntese, que o paciente está submetido 

a constrangimento ilegal pois inexistentes os requisitos legais previstos no 

art. 312 do CPP notadamente em face da ausência de contemporaneidade da 

medida extrema aos fatos imputados ao paciente, ocorridos entre janeiro de 

2011 e setembro de 2013, o que infi rma a necessidade da constrição cautelar 

uma vez que, após este período, não se noticiou qualquer outro ilícito contra o 

paciente

Acrescenta que o acórdão objurgado, ao decretar a prisão processual do 

paciente, em verdade está antecipando sua pena sem o devido processo legal, 
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cerceando seu direito de ir e vir por decisão carente de fundamentação idônea 

que fere de morte o art. 93, IX da Carta da República.

Alega que a liberdade do paciente não oferece perigo à sociedade, à instrução 

criminal, nem à efetiva aplicação da lei penal que não pode ser invocada somente 

porque o mesmo não foi encontrado para responder aos termos da exordial 

acusatória.

Por fi m, pugna pelo deferimento da liminar, para imediata expedição 

de contramandado de prisão, ainda que com imposição de outras medidas 

cautelares alternativas na forma do art. 319 do CPP.

Na origem, a ação penal n. 00464149220138120001/MS está suspensa 

desde 5.10.2016, mesma data em que foi concedida liberdade provisória ao 

paciente, tendo sido interposto recurso em sentido estrito pelo Parquet, que foi 

provido para decretar a prisão do acusado, conforme informações eletrônicas 

disponíveis em 1º.12.2017.

É o relatório.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): O acórdão objurgado, proferido no 

julgamento dos embargos infringentes, assim fundamentou a prisão preventiva 

(fl s. 282/284):

[...]

Confrontados os votos, com a devida vênia, comungo do mesmo entendimento 

esposado pelo condutor.

Trata-se de crime de estupro praticado, em tese, contra criança, e, em que pese 

a segregação cautelar ser medida excepcional, ajusta-se à hipótese dos autos, haja 

vista o disposto no Relatório Psicossocial de fl s. 106/111.

Os abusos teriam persistido ate a vítima alcançar 12 (doze) anos.

Logo, presente o fumus comissi delicti, caracterizado pela comprovação da 

existência do indícios sufi cientes de autoria e da materialidade.

O periculum libertatis também restou evidenciado no voto condutor, posto 

consistir em delito gravíssimo, que causa grande repercussão e clamor na 

sociedade, inserido no rol dos delitos hediondos, tipifi cados no art. Iº, inciso VI, da 

Lei n. 8.072/1990.
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Eis o magistério do professor Fernando Capez a respeito do assunto:

[...]

Na mesma senda, o novo dispositivo penal, contido no art. 217-A, § Iº, 

do Código Penal, possui como alicerce de uma maior severidade e rigidez, a 

necessidade dc coibir, como bem diz a rubrica do Titulo VI, do Código Penal, 

qualquer ato “contra a dignidade sexual”.

Logo, a prisão preventiva se justifi ca pela presença dos requisitos do artigo 

312, do Código de Processo Penal, além da aplicação do artigo 313, caput e inciso 

I, do mesmo diploma legal, já que o delito em tela é doloso e punido com pena de 

reclusão máxima superior a 04 (quatro) anos.

Garante-se, também, a ordem pública e a incolumidade da vítima, eis que o 

réu é seu pai, com acesso franqueado àquela, tornando-se inviável sua mantença 

em liberdade.

Como ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O embargante, ainda, cumpriu pena por ter sido condenado pela prática dos crimes 

descritos no artigo 129, § 9o, c 147, do Código Penal (0028109-26.2014.8.12.0001.)

Não é demais lembrar, que, no voto condutor, determinou-se:

(...) Prevalecendo este voto, expeça-se o competente mandado de 

prisão, devendo nele constar os endereços de fl s. 56. Determino, ainda, que 

o magistrado, antes de enviar os autos para o arquivo provisório, diligencie 

também nos endereços de fl s. 56, a fi m de tentar citar pessoalmente o ora 

recorrido (Rua Porto dos Gaúchos, 558, Bairro São Jorge da Lagoa e Rua 

Brilhante, 1988, Bairro Nova Bandeirantes, ambos nesta Capital).

No caso dos autos, a garantia da ordem pública está mais que justificada no 

longo período de abusos praticados repetidas vezes, de modo que a prisão preventiva 

justifi ca-se para evitar o cometimento de novos delitos, face a sua predisposição para 

a prática de crimes desta natureza.

A conveniência da instrução processual também justifica a segregação 

cautclar, na medida cm que a prova dos autos poderá ser produzida sem qualquer 

possibilidade de intervenção do réu e, por isso, terá mais utilidade ao processo.

Não obstante, a prisão preventiva também se faz necessária para garantir a 

aplicação da lei penal, haja vista que o representado ainda não se apresentou.

Nestes termos, a prisão preventiva mostra-se necessária diante da extrema 

gravidade do delito, que clama por uma resposta imediata do Judiciário, pois, 

além de se tratar de crime hediondo, trás inúmeros prejuízos psicológicos para as 

vítimas e toda a família.
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Presentes, portanto, os pressupostos que autorizam o decreto preventivo.

Ante ao exposto, com o parecer, nego provimento aos embargos.

Como se vê, integra a decisão de prisão fundamento concreto, explicitado 

na periculosidade do acusado, consistente na reiteração delitiva pois, como bem 

asseverado pelo acórdão objurgado, o embargante, ainda, cumpriu pena por ter 

sido condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 129, § 9º, c 147, do Código 

Penal (0028109-26.2014.8.12.0001.) o que constitui base empírica idônea para 

a decretação da mais gravosa cautelar penal.

Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, 

evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto 

da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 

286.854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º.10.2014; 

RHC n. 48.002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Th ereza de Assis 

Moura – DJe 4.8.2014; RHC n. 44.677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. 

Laurita Vaz – DJe 24.6.2014.

Por outro lado, conforme bem asseverado pelo voto-vencido que negava 

provimento ao recurso ministerial e pela combativa defesa, em que pese não se 

desconhecer a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, tratando-se 

de estupro contra a própria fi lha que justifi caria a prisão processual, em face 

do abuso de confi ança, tenho que a medida extrema se mostra extemporânea 

aos fatos que cessaram há mais de três anos o que afasta a possibilidade da 

constrição por este fundamento.

Pacífi co é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, 

notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos 

justifi cadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar: HC 214.921/PA - 

6ª T - unânime - Rel. Min. Nefi  Cordeiro - DJe 25.03.2015; HC 318.702/MG 

- 5ª T - unânime - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 13.10.2015.

Deste modo, a falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente 

e a inocorrência de fatos novos a justifi car, nesse momento, a necessidade 

de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito 

essencial da cautelaridade.

Ante o exposto, voto por conceder o habeas corpus, para a soltura do 

paciente, L P, sem prejuízo de nova e fundamentada decisão de necessária 

medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão, esta última com 

fundamento exclusivo em fatos novos.
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VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): Cuida-se de habeas 

corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de L. P., apontando como 

autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul 

(Recurso em Sentido Estrito n. 0046414-92.2013.8.12.0001).

Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela suposta prática 

do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, pois teria, no período 

compreendido entre janeiro de 2011 até setembro de 2013, abusado sexualmente 

de sua fi lha menor (e-STJ fl s. 11/13).

Irresignado com o indeferimento do pleito de decretação da prisão 

preventiva do paciente, o Ministério Público estadual ingressou com recurso 

em sentido estrito no Tribunal de origem, o qual, por maioria, foi provido nos 

termos da seguinte ementa (e-STJ fl . 197):

Ementa. Recurso em sentido estrito. Estupro de vulnerável. Suspensão do 

processo e do curso prescricional, sem decretação de prisão preventiva. Recurso 

ministerial. Prova da existência do crime e indícios sufi cientes de autoria. Presença 

de pressuposto da prisão cautelar. Recurso provido.

Diante da prova da materialidade, indícios de autoria, bem como a necessidade 

de garantir a ordem pública, ante a reiteração delitiva específi ca e a periculosidade 

do agente, que possui antecedentes criminais e praticou por vários anos atos 

libidinosos e conjunção carnal contra a fi lha criança, deve ser decretada a sua 

prisão preventiva.

Os embargos infringentes interpostos foram rejeitados. Eis a ementa do 

aludido julgado (e-STJ fl . 273):

Ementa. Embargos infringentes em recurso em sentido estrito. Estupro de 

vulnerável. Continuidade delitiva. Agente é pai da vítima. Artigo 217-A, caput, 

c/c artigo 226, II, do Código Penal. Artigo 71, do Código Penal. Prisão preventiva. 

Indícios de autoria. Materialidade comprovada. Ofensa à ordem pública. 

Instrução criminal em risco. Requisitos autorizadores (artigos 312 e 313 do CPP). 

Manutenção da custódia cautelar. Agente com franco acesso à vítima. Réu com 

condenação transitada em julgado por violência doméstica. Embargos rejeitados.

I - O decreto de prisão preventiva escora-se em alicerces bastantes robustos, 

haja vista os indícios de autoria e comprovação da materialidade, além de 

existência de vilipêndio à ordem pública e à conveniência da instrução processual.

II - Trata-se de crime de estupro praticado, em tese, contra criança (fi lha do 

réu), e, em que pese a segregação cautelar ser medida excepcional, ajusta-se à 
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hipótese dos autos, haja vista o disposto no Relatório Psicossocial de fl s. 106/111. 

Os abusos teriam persistido até a vítima alcançar 12 (doze) anos.

III - O artigo 217-A, § 1º, do Código Penal, tutela da dignidade da pessoa 

humana, no que concerne a sua liberdade e integridade sexual, bem como a sua 

honra e incolumidade psíquica, sem olvidar da proteção da moralidade pública.

IV - A presunção de inocência é compatível com a prisão processual, eis que 

não impõe a antecipação da pena, haja vista não derivar do reconhecimento da 

culpabilidade, mas sim da necessidade de se ver garantida da ordem pública, 

a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, razão pela qual não se há de 

cogitar em violação de tal presunção.

V - Não é demais rememorar que ostenta condenação transitada em julgado 

por violência doméstica, reforçando a imprescindibilidade da segregação.

VI - Embargos rejeitados. Com o parecer da PGJ.

No presente writ, sustentou a impetrante inexistir motivação idônea para 

as custódias antecipadas, visto que não foi apontada, concretamente, a presença 

dos requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando 

a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente – 

ocorridos entre janeiro de 2011 e setembro de 2013 – e a ordem de prisão 

emanada do Tribunal a quo, notadamente porque após os referidos fatos não há 

notícia de nenhum ilícito praticado pelo paciente.

Aduziu que a circunstância de o paciente não ter sido encontrado para 

responder à acusação a ele dirigida não pode justifi car a prisão com fundamento 

na necessidade de aplicação da lei penal.

Buscou, assim, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a 

aplicação de medidas cautelares alternativas.

O relator, Ministro Nefi  Cordeiro, encaminhou o seu voto no sentido de 

conceder a ordem em razão (a) da ausência de contemporaneidade entre os 

fatos e o decreto prisional e (b) da inexistência de fatos novos justifi cadores da 

segregação antecipada.

Pois bem. Ouso divergir do ilustre relator.

Como cediço, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo 

como regra. Desse modo, antes da confi rmação da condenação pelo Tribunal de 

Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente 

comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de 

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores 

da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
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Consoante relatado acima, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de 

prisão formulado pelo Ministério Público estadual, o que motivou a interposição 

de recurso em sentido estrito pelo órgão de acusação, o qual foi provido, por 

maioria, para decretar a prisão preventiva do paciente. Do voto prevalente se 

extrai o seguinte (e-STJ fl s. 198/204):

O presente recurso merece provimento.

Consta na denúncia que, no período compreendido entre janeiro de 2011 até 

setembro de 2013, não se podendo precisar os dias e o horário, [...] o denunciado 

[...] praticou conjunção carnal com sua filha, a vítima N. O. P., nascida em 

06.08.1999.

Consta, ainda, que o denunciado abusou sexualmente da infante em diversas 

ocasiões, abuso este consistente em manter relação sexual com sua própria fi lha.

O recorrido foi denunciado por infração ao art. 217-A c/c art. 226, II, do Código 

Penal.

O magistrado indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido, pelos 

seguintes motivos, in verbis (fl s. 130-131):

[...]

Entendo que estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, já que há provas 

da materialidade e fortes indícios de autoria do delito, bem como a necessidade de 

garantir a ordem pública.

Consta nos autos que o recorrido L. abusou sexualmente de sua fi lha N. (atos 

libidinosos consistentes em sexo oral e carícias nos órgãos genitais, além de 

conjunção carnal), por mais de dois anos, ou seja, no período compreendido entre 

janeiro de 2011 a setembro de 2013, dos 11 aos 14 anos de idade dela.

Consta, ainda, que os abusos ocorriam diariamente, no período noturno, e, mesmo 

depois de separado da genitora da vítima e convivendo com outra mulher, o recorrido 

vinha até a residência da fi lha para manter relações sexuais com ela, nos períodos em 

que ela estava sozinha.

A palavra da vítima, em tese, veio corroborada pelas declarações das 

testemunhas (fls. 23-24, 27-28, 40-41), laudo de exame de corpo de delito - 

conjunção carnal (fl s. 33-34) e relatório social/psicológico (fl s. 106-111).

Ademais, o recorrido possui antecedentes criminais (fls. 96-97) e, como dito, 

reiterou na prática delituosa por vários anos, não sendo totalmente improvável a 

possibilidade de voltar a perpetrar os abusos contra a vítima.

Sobre o tema ensina Nucci (in Código de Processo Penal Comentado, 9a 

edição, p. 627):

[...]
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Com efeito, a reiteração criminosa causa tormento à sociedade, ainda mais em se 

tratando de crimes contra a vida.

Isto, por si só, legitima a prisão preventiva, diminuindo o sentimento de 

impunidade que se destaca no cenário nacional, dando maior credibilidade às 

instituições e garantindo a ordem pública.

A defi nição do que necessariamente seja “ordem pública” passa pela construção 

de fundamentos. Dessa forma, surgiram basicamente sete interpretações dadas à 

expressão “ordem pública”, quais sejam: 1) reiteração da prática criminosa; 2) 

periculosidade do agente; 3) gravidade do delito; 4) caráter hediondo do crime; 

5) repercussão social do fato; 6) credibilidade da justiça; e, fi nalmente, 7) clamor 

social, público ou popular.

Dessas interpretações dadas à expressão “ordem pública”, a que encontra 

maior acolhida é a referente à reiteração da prática criminosa. E é justamente dela 

que ousamos discorrer.

Com efeito, a necessidade de se impedir a continuidade do indiciado ou 

acusado na prática criminosa é, certamente, o argumento mais utilizado e, na 

mesma medida, o mais aceito como motivação para a prisão preventiva decretada 

com o desiderato de se resguardar a ordem pública.

Em inovadora para os padrões da época, Basileu Garcia já afi rmava ser tal 

argumento aceitável, aduzindo que:

[...]

Cumpre salientar, ainda, que a prisão preventiva em tela está de acordo com o 

requisito contido no art. 313, inciso I, do CPP, pois trata-se de crime doloso punido 

com pena privativa de liberdade superior a 04 anos e que a imposição de medidas 

cautelares diversas da prisão se revelariam inadequadas e insufi cientes diante da 

gravidade dos fatos.

Conclusão

Diante do exposto, com o parecer, dou provimento ao recurso ministerial, a fi m 

de decretar a prisão preventiva de [...]. (Grifei.)

No meu entender, a segregação provisória encontra-se devidamente 

motivada, uma vez que destacou o Tribunal a quo o modus operandi do crime, 

revelador da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do 

paciente, já que ele, nos dizeres do acórdão, “abusou sexualmente de sua fi lha 

N. (atos libidinosos consistentes em sexo oral e carícias nos órgãos genitais, além de 

conjunção carnal), por mais de dois anos, ou seja, no período compreendido entre 

janeiro de 2011 a setembro de 2013, dos 11 aos 14 anos de idade dela” e que “os 

abusos ocorriam diariamente, no período noturno, e, mesmo depois de separado da 

genitora da vítima e convivendo com outra mulher, [...] vinha até a residência da 
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fi lha para manter relações sexuais com ela, nos períodos em que ela estava sozinha” 

(e-STJ fl . 200, grifei).

Não bastasse tudo isso e a ênfase dada à prática reiterada da conduta 

imputada ao paciente – que teria perdurado por mais de dois anos –, o decisum 

da origem invoca, ainda, a contumácia delitiva do paciente, que possui antecedentes 

criminais, cabendo ressaltar as af irmações contidas no acórdão dos embargos 

infringentes no sentido da necessidade de se preservar a incolumidade da vítima, 

“eis que o réu é seu pai, com acesso franqueado àquela, tornando-se inviável sua 

mantença em liberdade” e de que o paciente “cumpriu pena por ter sido condenado pela 

prática dos crimes descritos nos artigos 129, § 9º, e 147, do Código Penal (0028109-

26.2014.8.12.0001)” – e-STJ fl . 283, grifei.

Portanto, mostra-se incólume de dúvidas que a custódia preventiva está 

justifi cada na necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade concreta 

da conduta, a periculosidade social do paciente e sua renitência criminosa.

A propósito do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constata, em regra, 

pela reiteração delituosa e/ou pela gravidade concreta do fato, sendo que, como 

visto, ambas se mostram presentes na espécie.

Em casos análogos, esta Corte assim decidiu:

Processo Penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. 

Gravidade concreta. Garantia da ordem pública.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em 

decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do 

Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que 

consiste o periculum libertatis.

2. No caso, o decreto de prisão preventiva fez referência à gravidade concreta do 

delito, evidenciada pelo fato de o paciente, pai da vítima, menor de quatorze anos 

de idade, ser acusado de tê-la estuprado, por diversas vezes, ameaçando-a caso 

contasse para alguém. Consta ainda da decisão que a ação delitiva ocorria nos fi nais 

de semana em que a menor fi cava com seu pai, oportunidade em que a submetia à 

prática de conjunção carnal e sexo oral, tudo a evidenciar a alta reprovabilidade da 

conduta e, por conseguinte, a periculosidade do agente. Assim, a segregação cautelar 

faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

3. Ordem denegada.

(HC 413.545/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 03.10.2017, DJe 

09.10.2017, grifei)
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Processual Penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. 

Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Crime praticado pelo 

genitor ensejando a gravidez da vítima. Fundamentação idônea. Constrangimento 

ilegal não caracterizado. Habeas corpus não conhecido.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios sufi cientes de autoria, a 

prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá 

ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

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

2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da 

custódia cautelar para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da 

conduta delituosa, demonstrando a periculosidade do agente, que, na posição de pai 

da vítima (que contava treze anos na data dos fatos), a teria constrangido a praticar 

atos libidinosos, ensejando a sua gravidez.

3. Esta Corte Superior possui entendimento fi rme no sentido de que a presença 

de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade, domicílio certo 

e emprego lícito, não representam óbice, por si sós, à decretação da prisão 

preventiva, quando identifi cados os requisitos legais da cautela.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 369.486/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

14.02.2017, DJe 17.02.2017, grifei)

Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. 

Indícios sufi cientes da autoria e prova da materialidade. Presença. Inviabilidade 

de exame na via eleita. Segregação fundada no art. 312 do CPP. Circunstâncias 

do delito. Gravidade acentuada da conduta. Periculosidade social do envolvido. 

Genitor da vítima que praticou abusos sexuais que perduraram por vários anos. 

Proteção à integridade física e psíquica do ofendido. Custódia fundamentada e 

necessária. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Coação ilegal ausente. 

Reclamo improvido.

1. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente 

da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas 

apenas indícios sufi cientes desta última e comprovação da existência do crime.

2. A análise acerca da negativa de cometimento dos delitos é questão que não 

pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar 

o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução 

criminal, vedado na via sumária eleita.

3. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a preservação da 

custódia cautelar está devidamente justifi cada na garantia da ordem pública, 

dada a gravidade diferenciada da conduta incriminada.

4. Caso em que o recorrente restou denunciado pela prática de estupro de 

vulnerável, em que, aproveitando-se da confi ança sobre si depositada - uma vez que 
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era pai do menor -, praticou com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal, 

impingindo-lhe, ainda, agressões de natureza física e moral, sendo de relevo destacar 

que os delitos perduraram por vários anos.

5. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica do ofendido e de 

cessar a reiteração dos atos delitivos de igual natureza e gravidade são indicativas do 

periculum libertatis exigido para a constrição processual.

6. Não há que se falar em inovação promovida pelo aresto impugnado no 

ponto em que manteve a prisão provisória, porquanto os fundamentos lançados 

já haviam sido utilizados pelo magistrado singular quando da decretação da 

prisão preventiva.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a 

constrição se encontra justifi cada e mostra-se imprescindível, dada a gravidade 

diferenciada da infração denunciada, evidenciando que providências mais 

brandas não seriam sufi cientes para o acautelamento da ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, 

revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos sufi cientes a demonstrar a 

sua necessidade.

9. Recurso ordinário improvido.

(RHC 74.505/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

06.10.2016, DJe 26.10.2016)

A manifestação do Ministério Público Federal vai ao encontro da conclusão 

ora alcançada. Eis a ementa do aludido julgado (e-STJ fl . 335):

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Utilização do writ como 

sucedâneo de recurso. Inadmissibilidade. Precedentes do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Não conhecimento do habeas corpus. 

Prisão preventiva sufi cientemente fundamentada. Garantia da ordem pública. 

Constrangimento ilegal não caracterizado.

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

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

Diversamente do que fi cou consignado na impetração, o aresto indigitado 

está devidamente fundamentado, eis que deixou evidenciada a necessidade da 

constrição cautelar, calcada em justifi cativas concretas, aptas ao embasamento da 

medida segregatória, notadamente, para a garantia da ordem pública, tendo em 

conta a periculosidade concreta do agente.

Parecer pelo não conhecimento da impetração.

Cumpre salientar que, na minha compreensão, não há falar, na peculiar 

hipótese dos autos, em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto 

prisional, tendo em vista que, a despeito de as condutas terem supostamente 
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ocorrido entre os anos de 2011 e 2013, tem-se que, ao que tudo indica, a prisão 

apenas foi requerida pelo Parquet no ano de 2016 – muito embora a denúncia 

tenha sido ofertada em 2014 (e-STJ fl s. 11/13) – em razão de somente naquele 

momento o órgão de acusação estar convencido da necessidade da medida 

extrema de prisão, sobretudo se considerada a clandestinidade e o atuar furtivo 

que, em regra, permeia essa espécie de delito, ainda mais quando perpetrado no 

seio familiar, pelo próprio pai e contra vítima menor de idade.

Ora, não raras vezes se tem conhecimento de imputações da prática do 

crime previsto no art. 217-A do Código Penal permeadas de situações sinuosas, 

de inverdades e de criações fantasiosas, motivo pelo qual tanto o pedido de 

prisão quanto o seu deferimento precisam ser criteriosos e amparados em 

dados concretos, produzidos a partir de elementos de prova que sinalizem a 

materialidade da infração e indícios contundentes de autoria, o que não se 

obtém, infelizmente, com a rapidez esperada. Assim, formado o convencimento 

mínimo, que, em casos como tais, só se alcança – até mesmo por questões de 

prudência – após certo decurso de tempo, é de se requerer a constrição do réu 

que, presentes os requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, 

deve ser decretada pelo juízo.

Logo, vislumbro, no específi co caso destes autos, prudência no proceder 

do Ministério Público estadual de não pleitear de inopino a prisão do 

paciente, cuidado esse que não pode servir de justificativa para impedir a 

segregação preventiva de réu – cuja periculosidade se mostrou evidente – 

quando evidenciada a imprescindibilidade da custódia para se acautelar não 

somente a ordem pública como também a integridade física e psíquica da 

vítima, supostamente violentada por diversas vezes pelo paciente.

Veja-se que não estamos diante de um delito cometido de forma isolada, 

única e qual se depreenda a cessação da atividade delitiva, mas sim de um 

suposto crime de cunho sexual perpetrado de maneira reiterada – por mais de 2 

anos – e clandestina contra uma infante pelo seu próprio genitor, de modo que a 

repetição da conduta enquanto solto, segundo, inclusive, as regras de experiência, 

não é algo impossível de se cogitar, ante a sordidez do agente.

Ademais, levando em conta que o indeferimento, pelo Juízo de primeira 

instância, do pedido de prisão ocorreu em outubro/2016, é de se concluir que 

o julgamento do recurso em sentido estrito e a consequente decretação da 

custódia do paciente, deram-se em tempo razoável (janeiro/2017).

À vista do exposto, divirjo do relator e denego a ordem.

É como voto.
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HABEAS CORPUS N. 425.044-RJ (2017/0296774-3)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Paciente: Maycon da Silva Guimaraes (preso)

Paciente: Igor Vinicius Costa dos Santos (preso)

EMENTA

Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfi co de drogas (5 g 

de cocaína). Sentença. Condenação. Fundamentação. Prova obtida de 

conversa travada por função “viva-voz” do aparelho celular do suspeito. 

Dúvidas quanto ao consentimento. Inexistência de autorização 

judicial. Ilicitude constatada. Autoincriminação. Impossibilidade. 

Trancamento de ação penal. Pretensões subsidiárias prejudicadas. 

Ordem concedida.

1. A prova da conduta de tráfi co de drogas foi obtida em fl agrante 

violação ao direito constitucional a não autoincriminação, uma vez 

que os agente policiais determinaram que os pacientes reproduzissem, 

contra si, conversa travada com terceira pessoa pelo sistema “viva-voz” 

do telefone celular, a qual deu azo à investigação, prisão e condenação 

dos condenados.

2. Da análise dos autos, tem-se que a abordagem feita pelos 

milicianos foi obtida de forma involuntária e coercitiva. Não sendo 

admissível a prova produzida contra o réu, que dependa dele mesmo, 

se não for realizada de forma voluntária e consciente.

3. Assim, no caso, trata-se de prova contaminada, de acordo 

como o disposto na essência da teoria dos frutos da árvore envenenada 

(fruits of the poisonous tree), consagrada no art. 5º, inciso LVI, da 

Constituição Federal, que considera inválidas as provas, supostamente 

consideradas lícitas e admissíveis, mas obtidas a partir de outras 

declaradas nulas pela forma ilícita de sua colheita.

4. Pretensões subsidiárias – dosimetria, regime e substituição de 

pena – prejudicadas.
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5. Ordem concedida para trancar Ação Penal n. 0024593-

02.2014.8.19.0066 – por falta de justa causa, sem prejuízo de que 

outra seja defl agrada, desde que por meio de denúncia apta –, bem 

como a fi m de declarar nula toda a prova colhida de forma coercitiva, 

pela polícia, de conversa travada pelos investigados com terceira 

pessoa em telefone celular, por meio do recurso “viva-voz”.

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. 

Fará declaração de voto o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Os Srs. Ministros 

Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro e Maria Th ereza de Assis Moura votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília (DF), 15 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 9.4.2018

RELATÓRIO

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

pedido liminar, impetrado em benefício de Maycon da Silva Guimarães e de Igor 

Vinicius Costa dos Santos, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro.

Consta dos autos que o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca 

de Barra Mansa/RJ condenou os pacientes como incursos no crime de crime 

de tráfi co de drogas privilegiado (5 g de cocaína – fl . 33) às penas de 1 ano e 

8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 167 dias-multa, substituindo 

a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: prestação 

de serviços à comunidade e prestação pecuniária (fl s. 36/51 – Ação Penal n. 

0024593-02.2014.8.19.0066).

Inconformados, o Ministério Público local e defesa interpuseram apelação 

criminal na colenda Corte de origem, que deu provimento apenas ao recurso 
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ministerial, para afastar a causa de aumento de pena do art. 33, § 4º, da Lei 

n. 11.343/2006, redimensionando as penas a 5 anos de reclusão, em regime 

inicial fechado, e 500 dias-multa (fl s. 17/31 – Apelação Criminal n. 0024593-

02.2014.8.19.0066):

Apelação. Crime de tráfi co de drogas. Sentença condenatória. Ilicitude das provas. 

Inocorrência. Absolvição. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de redução 

das reprimendas descrita no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, assim como da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Acolhimento. 

Regime fechado. Abrandamento. Inviabilidade.

De início, impõe-se destacar que não há que se falar em ilicitude das provas, 

em decorrência de os policiais militares terem ouvido as conversas realizadas nos 

aparelhos celulares do apelante Maycon e do apelado Igor Vinícius. Isso porque, 

a arrecadação de objetos relacionados ao fato criminoso, encontrados durante a 

situação de fl agrante delito é consequência do cumprimento do dever imposto à 

atividade policial, da mesma forma que o prosseguimento do ilícito durante a ação 

policial, mediante ligação de usuários à procura de drogas, demanda pronta atuação 

policial. Nas circunstâncias narradas, não há que se falar em violação à intimidade e 

ao sigilo telefônico. Restando devidamente comprovado que o apelante e o apelado, 

em comunhão de ações e desígnios entre si, guardavam e tinham em depósito 

substância entorpecente, com o escopo de realizar a mercancia ilícita, não pode ser 

acolhido o pedido absolutório. Por outro lado, a causa especial de diminuição das 

penas, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 incide apenas quando 

constatado que se trata de um fato episódico na vida dos agentes, o que não ocorre 

no caso dos autos, em que se evidencia que o apelante e o apelado se dedicavam ao 

exercício de atividades criminosas envolvendo o comércio de entorpecentes, impondo-

se o afastamento do aludido redutor. Com o redimensionamento das reprimendas 

impostas, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, pois aquelas superam o patamar de 4 (quatro) anos, bem 

como por não se mostrar suficiente a referida conversão, não se encontrando 

preenchidos os requisitos elencados nos incisos I e III do artigo 44 da Lei Penal. Por 

fi m, impõe-se a manutenção do regime fechado, estabelecido para o cumprimento 

das penas referentes ao tráfi co ilícito de entorpecentes, crime extremamente grave, 

equiparado a hediondo, que tem gerado nefastas consequências sociais, sendo certo 

que regime menos gravoso não seria suficiente para a repressão e prevenção do 

delito em questão. Desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso 

ministerial, com determinação de expedição de mandado de prisão.

Daí a presente impetração, em que se alega constrangimento ilegal 

consistente na ilicitude da prova que levou à condenação dos pacientes e na não 

aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da 

Lei n. 11.343/2006.
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Sustenta-se que [...] os pacientes foram forçados a atender o telefone em “viva-

voz” e ainda a levar os policiais responsáveis pela abordagem até a droga, para que 

fossem apreendidos os entorpecentes referidos na conversa telefônica (fl . 6).

Alega-se que a minorante do tráfi co privilegiado deveria ser aplicada, uma 

vez que se trata [...] de réus primários e de bons antecedentes (FAC anexa), não há 

como se presumir que os Pacientes se dedicavam a atividades criminosas pelo só fato 

de terem sido presos com 5,0 g (cinco gramas) de cloridato de cocaína, quantidade 

esta insignifi cante e que não se presta a demonstrar, com a absoluta certeza, que os 

pacientes eram contumazes na prática da trafi cância (fl . 9).

Postula-se, então, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja 

redimensionada a pena dos pacientes, com a aplicação da causa de diminuição 

de pena do tráfi co privilegiado e, consequentemente, fi xação do regime inicial 

aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em 14.11.2017, indeferi o pedido liminar (fl s. 8892).

Dispensadas informações, o Ministério Público Federal opinou pela 

concessão da ordem de ofício (fl s. 99/107):

Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Descabimento. Tráfico de 

drogas. Abordagem policial. Ligações recebidas nos celulares pelos fl agranteados 

durante a abordagem. Determinação da polícia para que os celulares fossem 

colocados no modo “viva voz”. Coação. Prova testemunhal de que os policiais 

ouviram os diálogos. Prova testemunhal considerada na sentença para a 

condenação. Ofensa ao “princípio da não autoincriminação”. Nulidade absoluta. 

Confi ssão e apreensão da droga. Provas derivadas. Nulidade. Parecer pelo não 

conhecimento do habeas corpus e pela concessão da ordem, ex offi  cio, a fi m de 

que seja declarada a nulidade da ação penal.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): Busca a impetração a 

absolvição dos pacientes da imputação de crime de tráfi co de drogas (5 g 

de cocaína – fl . 33), ao argumento de ilicitude da prova que fundamentou a 

condenação e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena imposta ao 

paciente – com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 

4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfi co privilegiado) –, com a consequente fi xação de 

regime inicial aberto de cumprimento de pena e substituição da pena privativa 

de liberdade por restritivas de direitos.
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Inicialmente, quanto à pretensão de absolvição dos pacientes, ao argumento 

de nulidade de provas obtidas, o acórdão hostilizado está assim fundamentado 

(fl s. 19/20 – grifo nosso):

[...]

De início, cumpre analisar a alegação de ilicitude das provas, supostamente 

obtidas com violação à intimidade e ao sigilo telefônico.

Depreende-se do conjunto probatório que os policiais militares, em diligência 

para apurar denúncia anônima de tráfi co ilícito de entorpecentes no “Escadão de São 

Sebastião”, abordaram o recorrente Maycon e o recorrido Igor Vinícius, após terem 

visualizado movimentação suspeita. Na ocasião, o celular de Igor Vinícius tocou e foi 

colocado no modo viva-voz, momento em que puderam escutar o interlocutor 

falar que queria comprar “pinos”, sendo certo que se seguiram outras chamadas 

telefônicas durante o fl agrante, nas quais os agentes da lei também lograram ouvir 

conversas, nas quais foi possível identifi car que os interlocutores tinham o escopo de 

realizar a compra de drogas.

Como cediço, confi gurada a situação de fl agrância, deve o direito à intimidade 

e ao sigilo telefônico sofrer certa limitação, sob pena de tornar inviável a atividade 

policial. Importa dizer, portanto, que a arrecadação de objetos relacionados ao 

fato criminoso, encontrados durante a situação de fl agrante delito é consequência 

do cumprimento do dever imposto à atividade policial, da mesma forma que o 

prosseguimento do ilícito durante a ação policial, através de ligações de usuários 

à procura de drogas, demanda pronta atuação dos agentes da lei.

Assim, a circunstância de os policiais militares escutarem as conversas 

provenientes de ligações telefônicas efetuadas por usuários de drogas para os 

aparelhos celulares do apelante Maycon e do apelado Igor Vinícius, no momento 

da prisão em fl agrante, não constitui ofensa à garantia da intimidade e do sigilo 

telefônico.

[...]

Ao que se tem, a impetrante questiona a legalidade da prova obtida 

pela autoridade policial, sem prévia autorização judicial, consistente em ouvir 

conversa telefônica por meio do recurso “viva-voz” do celular do paciente, da 

qual se gerou a prisão em fl agrante dos réus, a ação penal e a condenação ora 

hostilizadas.

Também se extrai dos autos que a ativação do recurso “viva-voz” e o 

atendimento das ligações telefônicas foram determinados pelos agentes policiais 

(Denúncia de fl . 33 – grifo nosso):

[...]
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Policiais Militares receberam noticia anônima sobre a prática do tráfi co de 

drogas no “escadão do São Sebastião” e que os responsáveis eram os indivíduos 

conhecidos como “Mayquinho” e “Vinicinho”, ora denunciados.

Diante da informação os agentes da lei e da ordem se dirigiram ao local, onde 

encontraram os denunciados. Realizada a abordagem e procedida à revista 

pessoal, lograram encontrar a quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais). Por 

ocasião da abordagem os telefones celulares dos denunciados receberam ligações, 

as quais, por ordem dos policiais, foram atendidas no modo “viva-voz”, quando 

então os agentes policiais ouviram os interlocutores/chamantes perguntarem sobre o 

valor da venda de “pinos” de cocaína.

Ato continuo, os policiais indagaram aos denunciados acerca da existência de 

substância entorpecente, momento no qual os réus os conduziram até o outro 

lado da rua, próximo a uma lixeira, onde foi apreendida a droga acima descrita.

[...]

Igualmente, o Magistrado de primeiro grau confi rma que os policiais 

ordenaram que os pacientes atendessem às chamadas telefônicas, inclusive 

utilizando o recurso “viva-voz” (Sentença fl . 37/42 – grifo nosso):

[...]

Preliminarmente, rejeito a arguição de ilictude da prova, pelo fato de os policiais 

terem atendido as ligações dos aparelhos celulares dos réus.

Sobre as ligações recebidas pelos réus, em seus aparelhos celulares, no 

momento da abordagem, e a suposta ilegalidade no atuar dos milicianos, deve-se 

salientar que a apreensão, no momento do fl agrante, de objetos relacionados ao 

fato criminoso prescinde de autorização judicial. A bem da verdade, nos termos 

do art. 6 0, inc. II, do Código de Processo Penal, é dever da autoridade policial 

proceder à coleta do material apto a comprovar a prática da infração penal. Não 

houve, portanto, qualquer irregularidade na apreensão do aparelho celular dos 

réus.

A determinação feita pelos milicianos para que os réus atendessem às 

ligações recebidas, ou se fazendo passar pelos mesmos, no momento em 

que os compradores da droga ligavam para eles, outrossim, faz parte da 

atuação investigativa do agente público que efetua a prisão em fl agrante, não 

confi gurando, de nenhum modo, quebra do sigilo telefônico.

Nesse ponto, aliás, mister destacar que não se confundem comunicação 

telefônica com registros telefônicos, objetos esses de proteção jurídica 

distinta, cabendo somente ao primeiro a proteção disposta no artigo 5º, XII, da 

Constituição Federal.

[...]
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Assim, abordou-os, oportunidade em que um deles conseguiu empreender 

fuga, permanecendo no local somente os réus.

Ao indagá-los a respeito da existência de material entorpecente, os mesmos 

negaram.

Porém, nesse momento, o aparelho celular do réu Igor tocou, sendo a ligação 

atendida no viva-voz pelo policial Orlando, na qual o interlocutor indagava “tem 

pino? Segura dois pino ai pra mim, que to indo no escadão subir ai pra comprar”.

[...]

O depoente tornou a indagar os réus a respeito do tráfi co, e ao ligar o aparelho 

celular do réu Maycon, o qual se encontrava desligado, o mesmo tocou, sendo a 

ligação atendida no viva-voz.

Disse que o interlocutor pediu ao réu Maycon que guardasse três pinos de 

cocaína, pois ele iria buscar a droga.

Nesse momento, o réu Maycon acabou admitindo que estava vendendo a 

droga, apontando o local no qual a mesma se encontrava.

Ao realizar a busca na lixeira, do outro lado da rua, encontrou onze pinos de 

cocaína no local.

Indagou o réu Maycon sobre o dinheiro da venda, o qual se encontrava na 

residência do réu.

Assim, conduziu todos para a delegacia, informando que no trajeto, o telefone 

dos réus tocou por inúmeras vezes, e em todas as ligações atendidas, eram 

“clientes” querendo droga.

[...]

O policial militar Orlando Rodrigues corroborou integralmente as declarações 

de seu colega de farda, afi rmando que o elemento abordado no escadão admitiu 

ter ido ao local para comprar drogas com os réus.

Disse que os telefones celulares dos réus não paravam de tocar, e todas as 

vezes em que as ligações foram atendidas, era sempre um comprador pedindo 

droga.

Disse que as pessoas que entraram em contato com os réus não foram 

abordadas, em razão da distância em que os policiais estavam do local, no 

momento da campana.

[...]

A presente controvérsia já foi dirimida pela Quinta Turma deste Tribunal, 

para a qual, em casos como o da presente controvérsia, a prova está contaminada, 

diante do disposto na essência da teoria dos frutos da árvore envenenada 

(fruits of the poisonous tree), consagrada no art. 5º, inciso LVI, da Constituição 



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 895-999, Abril/Junho 2018 935

Federal, que proclama a nódoa de provas, supostamente consideradas lícitas e 

admissíveis, mas obtidas a partir de outras declaradas nulas pela forma ilícita de 

sua colheita. Confi ra-se:

Penal e Processual Penal. Recurso especial. Tráfi co de drogas. Prova obtida 

de conversa travada por função viva-voz do aparelho celular do suspeito. 

Dúvidas quanto ao consentimento. Inexistência de autorização judicial. 

Ilicitude constatada. Autoincriminação. Impossibilidade. Descoberta inevitável. 

Inocorrência. Pleito absolutório mantido. Recurso especial desprovido.

1. O Tribunal de origem considerou que, embora nada de ilícito houvesse sido 

encontrado em poder do acusado, a prova da trafi cância foi obtida em fl agrante 

violação ao direito constitucional à não autoincriminação, uma vez que aquele 

foi compelido a reproduzir, contra si, conversa travada com terceira pessoa 

pelo sistema viva-voz do celular, que conduziu os policiais à sua residência e 

culminou com a arrecadação de todo material estupefaciente em questão.

2. Não se cogita estar diante de descoberta inevitável, porquanto este 

fenômeno ocorre quando a prova derivada seria descoberta de qualquer forma, 

com ou sem a prova ilícita, o que não se coaduna com o caso aqui tratado em 

que a prova do crime dependeu da informação obtida pela autoridade policial 

quando da conversa telefônica travada entre o suspeito e terceira pessoa.

3. O relato dos autos demonstra que a abordagem feita pelos milicianos foi 

obtida de forma involuntária e coercitiva, por má conduta policial, gerando 

uma verdadeira autoincriminação. Não se pode perder de vista que qualquer 

tipo de prova contra o réu que dependa dele mesmo só vale se o ato for feito de 

forma voluntária e consciente.

4. Está-se diante de situação onde a prova está contaminada, diante do 

disposto na essência da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the 

poisonous tree), consagrada no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, que 

proclama a nódoa de provas, supostamente consideradas lícitas e admissíveis, 

mas obtidas a partir de outras declaradas nulas pela forma ilícita de sua 

colheita.

5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.630.097/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28.4.2017)

No mesmo sentido é a fundamentação do parecer do Parquet Federal (fl s. 

102/106 – grifo nosso):

[...]

Na linha da argumentação da Defesa, afigura-se ilegal o procedimento 

adotado pela polícia durante a abordagem dos pacientes, que em decorrência 

de ligações recebidas nos aparelhos celulares que traziam consigo foram 

coagidos a colocá-los no modo “viva voz”.
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Em face das conversas travadas por meio dos aparelhos celulares, presencialmente 

escutadas pelos agentes da lei, a polícia conseguiu: a) a confi ssão de que estavam ali 

para praticar a mercancia de drogas; b) a apreensão das drogas que estavam numa 

lixeira - 5 g de cocaína acondicionada em 11 ependorfs.

Importante destacar que essas conversas ouvidas pelos policiais - depois 

de terem obrigado os pacientes a atenderem as ligações recebidas durante a 

abordagem no modo “viva voz” dos celulares -, foram objeto de prova testemunhal 

prestada em juízo.

E a sentença (fl s. 37/38) tomou essa prova testemunhal para a condenação dos 

pacientes, então réus, pela prática do crime de tráfi co de drogas.

[...]

Sobre o teor dessa prova testemunhal, verifica-se que o procedimento 

adotado pela polícia padece de nulidade.

Ilustrativamente, consta dos autos “[...] mas nesse momento, o telefone do 

apelado Igor Vinícius tocou e o colega de farda Orlando pegou e atendeu e colocou 

no viva-voz […] que na Delegacia, o telefone tocou mais ou menos umas quinze 

vezes e o inspetor também chegou a atender e eram pessoas querendo comprar 

drogas […].” (fl s. 24/25)

E o ponto determinante dessa conclusão sobre a nulidade não está no fato de os 

policiais terem presenciado o diálogo pelo “viva voz” dos celulares dos pacientes com 

eventuais compradores de drogas; mas no fato de os terem coagido: a) a atender 

as ligações recebidas durante a abordagem e b) colocare no modo “viva voz”.

No caso, o ponto fulcral não é o direito à intimidade, mas o “princípio da não 

autoincriminação”.

[...]

Com efeito, a prova testemunhal prestada em juízo pelos policiais sobre os 

diálogos presenciados por meio dos dispositivos “viva voz” dos celulares – em 

face da marca da coação - é inidônea e não pode ser usada contra os pacientes.

Por outras palavras, diante do princípio da não autoincriminação tal prova é 

absolutamente nula.

E mais! Considerando que o teor dessa prova testemunhal foi o antecedente lógico 

e inafastável que levou a polícia a obter uma segunda prova, qual seja, a confi ssão 

de que os pacientes praticavam a mercancia de drogas no local, resulta que também 

essa prova está eivada de nulidade.

Uma última prova também derivada das anteriores foi a apreensão da droga, 

encontrada em uma lixeira.

Os policiais a encontraram após terem coagido os pacientes a atenderem os 

celulares no “viva voz”, o que resultou na confi ssão da mercancia e na apreensão 

da droga, constitutiva da materialidade do crime.
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Logo, a apreensão da droga, por derivação, igualmente, está contaminada por 

nulidade.

Repare-se que a sentença e o v. acórdão construíram a inteligência sobre os 

fatos em que se amparou a ação criminal, exatamente a partir da primeira prova – 

testemunho dos policiais – sobre o que ouviram presencialmente a partir dos diálogos 

travados por meio do “viva voz” dos celulares dos pacientes, ativado mediante 

coação.

Dentro das relações fático-processuais estabelecidas nos autos – testemunhos 

dos policiais, confi ssão dos ora pacientes, apreensão da droga –, não há como 

cindir essas provas.

Nula a prova testemunhal; nulas, também, a confi ssão e a apreensão da droga.

A propósito, vem a calhar o entendimento do STJ, por meio do aresto seguinte, 

que declara a nulidade de prova obtida mediante a escuta de conversa 

coativamente imposta para ser realizada por meio de dispositivo “viva voz” de 

celular, por ofensa direta ao princípio da não autoincriminação. [...]

Esta Corte Superior trata o sigilo das comunicações de forma legalista, ou 

seja, [...] observadas as normas legais e a prévia autorização judicial, é possível seu 

afastamento e a utilização das provas dela obtidas, sendo consideradas lícitas para 

fi ns de incriminação no Direito Penal (REsp n. 1.630.097/RJ, Ministro Joel Ilan 

Paciornik, Quinta Turma, DJe 28.4.2017).

Ademais, a Corte já apreciou questão do acesso a informações constantes 

de aparelho celular sem autorização judicial – considerando ilícita [...] a devassa 

de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em 

celular apreendido no fl agrante, sem prévia autorização judicial (RHC n. 51.531/

RO, Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9.5.2016) [...] – e também 

inadmissíveis as provas obtidas de forma ilícita, com violação à Constituição 

Federal e às normas legais, assim como aquelas originariamente lícitas, mas que 

derivam das ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos quando evidenciado 

o nexo de causalidade entre elas e, também, quando as derivadas não puderem 

ser obtidas senão por meio daquelas.

Assim, são inadmissíveis tanto as provas ilícitas, com violação à 

Constituição Federal e às normas legis, assim como aquelas originariamente 

lícitas, mas que derivam das ilícitas, teoria dos [...] frutos da árvore envenenada 

(fruits of the poisonous tree). Concluindo-se que, sem consentimento do réu ou 

prévia autorização judicial, é ilícita a prova colhida de forma coercitiva pela polícia de 

conversa travada pelo investigado com terceira pessoa em telefone celular, por meio do 

recurso “viva-voz” (REsp n. 1.630.097/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta 

Turma, DJe 28.04.2017).
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Em relação às demais pretensões – dosimetria, regime inicial e substituição 

de pena –, observa-se que foram requeridas como pretensão subsidiária, restando 

prejudicada a apreciação dessas neste momento.

Pelo exposto, concedo a ordem para trancar Ação Penal n. 0024593-

02.2014.8.19.0066 – por falta de justa causa, sem prejuízo de que outra seja 

defl agrada, desde que por meio de denúncia apta –, bem como a fi m de declarar 

nula toda a prova colhida de forma coercitiva, pela polícia, de conversa travada 

pelos investigados com terceira pessoa em telefone celular, por meio do recurso 

“viva-voz”.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Presidente): Faço questão de, em apenas 10 

segundos, registrar que não comungo do entendimento de Vossa Excelência. Só 

para que não fi que, pelo silêncio, parecendo que eu acompanharia essa conclusão.

Não me parece que no momento da prisão se perca o direito à intimidade 

ou à privacidade e, muito menos, se quebrem as garantias de restrição de acesso 

aos sigilos constitucionais. Mas o resultado é o mesmo. Só para que, no futuro, 

quando tenhamos essa questão, venhamos a detalhadamente discuti-la.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 85.031-DF (2017/0126784-4)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Recorrente: Rodrigo Pereira Larizzatti

Advogados: Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto - DF013802

Danilo Bomfi m Soares e outro(s) - DF030998

Ana Carolina Dias Malta - DF042875

Recorrido: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

EMENTA

Processual Penal. Delegado de Polícia. Descumprimento de 

requisição de Promotor de Justiça. Sonegação de documentos e 
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desobediência. Ação penal. Falta de justa causa. Ausência de dolo. 

Trancamento. Revolvimento fático. Impossibilidade na via eleita.

1. O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao 

trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa 

causa (ausência de dolo), não relevada, primo oculi. Intento que 

demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via 

restrita do writ.

2. Segundo doutrina de escol, o funcionário público pode ser 

sujeito ativo do crime de desobediência, desde que, como na espécie, 

não seja hierarquicamente subordinado ao emitente da ordem legal e 

tenha atribuições para cumpri-la.

3. O fato de o delito de desobediência estar inserido no capítulo 

dos ilícitos penais praticados por particular contra a administração 

pública não impede a sua consumação, porquanto haverá, em tal caso, 

violação ao princípio da autoridade que é objeto da tutela jurídica. 

Precedentes desta Corte.

4. Recurso ordinário não provido.

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 recurso ordinário, nos termos 

do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, 

Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro votaram 

com a Sra. Ministra Relatora.

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

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 27.10.2017

RELATÓRIO

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

ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Rodrigo Pereira 
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Larizzatti contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios, assim resumido HC n. 2017.00.2.010842-3.

Habeas corpus. Desobediência. Sonegação de documentos. Trancamento da 

ação penal. Inépcia da denúncia. Justa causa. Impossibilidade. Indícios de autoria 

e materialidade.

I. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional e só 

pode ser admitido se inegável a ausência de justa causa.

II. Em habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. O 

esclarecimento e a avaliação da conduta do paciente demandam análise dos 

elementos, que serão feitos na instrução processual. Por ora, bastam a presença 

de indícios de autoria e prova da materialidade.

III. Writ admitido parcialmente. Ordem denegada.

Diz o recorrente que é Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal 

e foi denunciado por crimes de desobediência, sonegação de documentos e 

prevaricação, “os quais representam verdadeira perseguição à sua pessoa”.

Sustenta que, ao contrário do que constou do acórdão, “não se está a 

imiscuir-se no mérito, mas apenas trazendo ao conhecimento das instâncias 

superiores o descalabro ao qual o recorrente está sendo submetido”.

Defende a ausência de dolo e de provas capazes de indicar mínimos 

indícios do efetivo cometimento dos supostos crimes. Assere que não há 

elementos capazes de comprovar o dolo. Argumenta que entender em sentido 

contrário seria afirmar que “um Delegado-Chefe da Polícia Civil, ao não 

atender prontamente o parquet de acordo com seu particular entendimento e 

prazos, ensejaria crime de desobediência, o que não é possível”.

Invoca precedente do Tribunal de origem afi rmando que “servidor público 

não comete crime de desobediência quando no exercício de suas atribuições”.

Assevera que “em momento algum houve negativa ou recusa em instaurar 

os procedimentos” e não houve “omissão no fornecimento de dados ao MP, 

inclusive técnicos”. Entende que há clara violação ao art. 41 do Código de 

Processo Penal.

Ressalta que “em momento algum houve dolo do recorrente em não 

atender a requisição ministerial exarada no referido ofi cio, mas talvez no máximo 

uma falha administrativa em 01 (um) expediente, causada exclusivamente pelo 

acúmulo de trabalho e pela escassez de recursos humanos disponíveis à unidade 

policial, de forma que não há que se cogitar o delito de desobediência, insculpido 
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no art. 330 do CPB”. Aduz ser necessário o dolo específi co para a confi guração 

do delito. Ausente o dolo, é nítida a atipicidade da conduta.

Salienta que é igualmente infundada a acusação de sonegação de 

documentos, dada a falta de dolo, pois tais documentos estão juntados aos autos, 

na íntegra. Destaca a falta de recursos humanos na Delegacia no período de 

setembro a novembro. E que somente ele estava presente na delegacia quando 

ocorreram os fatos supostamente criminosos.

Requer, liminarmente, seja sobrestada a ação penal. No mérito, pugna 

pelo trancamento do feito, em razão da falta de justa causa. Pleiteia, ainda, a 

intimação da Defesa para sustentar oralmente.

Indeferida a liminar (fl s. 541/543) e prestadas informações (fl s. 550/589), 

opina o Ministério Público Federal pelo improvimento do recurso (fl s. 591/594).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): O pleito, como 

visto, é de trancamento da ação penal, por falta de justa causa.

A acusação que consta da denúncia é a seguinte (fl s. 28/40):

1º Fato delituoso

No dia 14 de setembro de 2016, em horário que não se pode precisar, na 

33a Delegacia de Policia, Santa Maria/DF, o denunciado, de forma consciente 

e voluntária, desobedeceu à ordem regularmente emanada por funcionário 

público no exercício de suas funções, no caso, da Promotora de Justiça da 2a 

Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher em Situação de Violência Doméstica 

de Santa Maria.

De início é preciso esclarecer que o denunciado é o atual delegado-chefe da 

33ª Delegacia de Polícia em Santa Maria e destinatário da requisição Ministerial 

desatendida.

No dia 14 de setembro de 2016, a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da 

Mulher requisitou por meio do ofício n. 305/2016 - PJSM/MPDFT a instauração 

de inquérito policial para apurar os fatos relatados em “denúncia anônima” 

protocolada sob o n. 33612816’, oriunda da Central da Mulher - Disk 180. Os 

fatos noticiados demonstravam-se gravíssimos, pois se tratavam da possível 

prática de delitos de natureza sexual fi gurando como vítimas uma criança e uma 

adolescente, em contexto de violência doméstica.
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Em que pese a gravidade dos fatos e a urgência que o caso exigia, o denunciado 

ignorou e desobedeceu a requisição Ministerial para instauração do inquérito e 

devolveu o mencionado expediente sem cumprimento, conforme ofício n. 3.976/2016 

- 33ª DP, afirmando que o Ministério Público deveria indicar diligências a serem 

realizadas no Inquérito Policial requisitado, descumprindo não só o Código de 

Processo Penal’, mas também o próprio Regimento Interno da Polícia Civil do DF. 

O ofício requisitório foi expedido no dia 14 de setembro de 2016, despachado pelo 

denunciado no mesmo dia com a negativa de instauração de inquérito e restituído ao 

Ministério Público no dia 15 de setembro de 2016, por meio do ofício acima descrito.

O descumprimento da requisição se deu de forma dolosa e em franca violação aos 

princípios da efi ciência e legalidade que regem a Administração Pública.

Embora fosse absolutamente desnecessário, exatamente porque se presume 

que o denunciado saiba realizar de forma efi ciente e adequada o seu munus 

público, o ofício requisitório enviado já havia indicado expressamente quais as 

providências básicas a serem adotadas visando à apuração da materialidade e 

autoria do delito noticiados. Ou seja, o Ministério Público já havia mencionado 

quais as diligências a serem adotadas e como iniciar a investigação.

A resposta do denunciado, vazada na correspondência ofi cial acima descrita, 

desobedece a requisição a que estava obrigado a acatar, inobstante sua meridiana 

clareza e evidente legalidade, o que fez por motivos arbitrários e da mais absoluta 

irrelevância fática e jurídica.

Aliás, como é do mais elementar conhecimento, requisição signifi ca ordem, 

comando, determinação, e não pedido ou solicitação, não cabendo ao destinatário 

da requisição discuti-la ou avaliar acerca da conveniência de seu cumprimento, 

mas apenas cumpri-la, a menos que a requisição seja manifestamente ilegal, o 

que, à toda evidência, não se confi gura no contexto acima delineado.

2º Fato delituoso

Entre o dia 11 de outubro e o dia 5 de dezembro de 2016, na 33ª Delegacia 

de Polícia, Santa Maria/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, 

desatendendo requisição da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher em 

Situação de Violência Doméstica de Santa Maria, sonegou documento de que tem a 

guarda em razão do cargo de delegado-chefe da 33ª DP.

Diante da negativa do denunciado em cumprir suas obrigações legais e 

atender o ofício requisitório n. 305/2016 - PJSTM/MPDFT que determinava a 

instauração de inquérito policial, conforme acima explicitado, a 2ª Promotoria de 

Justiça de Defesa da Mulher teve que buscar outros mecanismos para garantir a 

proteção das vítimas e cumprir o papel que a Constituição Federal lhe confi ou.

Por meio de ofício n. 342/2016 - PJSTM/MPDFT expedido pela 2ª Promotoria 

de Justiça de Defesa da Mulher, o Conselho Tutelar de Santa Maria, atendendo 

a requisição Ministerial, diligenciou para apurar a situação familiar das vítimas, 
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especialmente da vítima Emile Cristiane Gomes Ribeiro, tendo inclusive 

constatado que, além de abusada sexualmente, a adolescente havia engravidado 

e que o fi lho proveniente do abuso sexual já havia nascido. Portanto, constataram 

que a situação era de absoluta e grave vulnerabilidade.

Nos documentos encaminhados ao Ministério Público pelo Conselho Tutelar 

constava a informação de que uma das vítimas, após provocação do próprio 

Conselho, havia sido encaminhada e ouvida nas dependências da 33ª Delegacia de 

Polícia e teria confi rmado todos os relatos de abuso, tudo conforme consta no Ofício 

n. 204/2016-CTSTMN.

Em virtude dessa informação, no dia 11 de outubro de 2016, a 2ª Promotoria 

de Justiça de Defesa da Mulher de Santa Maria expediu o ofício n. 356/2016 - 

PJSTM/MPDFT, o qual foi entregue pessoalmente ao denunciado, no período da 

tarde daquele mesmo dia, onde se requisitou a imediata entrega de todos os 

documentos disponíveis na delegacia e que estavam relacionados ao caso de 

violência sexual da vítima Emile Cristiane Gomes Ribeiro, tudo com a fi nalidade de 

instruir o requerimento de medidas cautelares necessárias à proteção das vítimas.

Apesar de o pedido ter sido claro e objetivo, ou seja, pretendia-se a obtenção 

apenas dos documentos já produzidos e que estavam disponíveis na unidade policial 

- o denunciado, despachando de próprio punho, não atendeu o pedido do Ministério 

Público, sonegando documentos de que tinha ‘a guarda em razão de exercer a chefi a 

da 33ª DP.

Mesmo com os parcos elementos probatórios de que dispunha, a 2ª Promotoria 

de Justiça de Defesa da Mulher, cumprindo seu dever Constitucional de proteção 

da sociedade e informando ao Poder Judiciário todos os acontecimentos aqui 

narrados, elaborou o requerimento de medidas protetivas n. 2016.10.1007032-7, 

o que se deu ainda no dia 11 de outubro de 2016, já que a situação de risco em 

que se encontrava a adolescente recomendava o imediato ajuizamento de MPU, 

mesmo sem os documentos sonegados pelo denunciado. As medidas foram 

deferidas pelo Poder Judiciário.

Desatendendo a requisição e sonegando os documentos que estavam em sua 

posse e impedindo o Ministério Público de acessá-los, o denunciado violou os 

princípios da eficiência e legalidade que regem a Administração Pública, o que 

também redunda em prática de ato de improbidade administrativa.

Dessa forma, o denunciado devolveu o expediente e sonegou os documentos 

requisitados, ao passo que informou que confeccionaria relatório no prazo por ele 

próprio estabelecido, ou seja, 5 dias, sendo que até o momento nenhum documento 

aportou na 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher, com o que demonstrou 

desprezo pelo ordenamento jurídico, pelas vítimas e pelas autoridades constituídas, 

além de sua vontade deliberada em sonegar do Ministério Público e do Poder 

Judiciário tais documentos.

Insta frisar que em nenhum momento a 2ª Promotoria de Justiça requisitou a 

entrega ou confecção de relatório policial, mas tão somente o encaminhamento 
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dos documentos que estavam na posse do denunciado e que se referiam à vítima de 

crime gravíssimo. Ainda assim, a ordem legal não foi cumprida, pois além de sonegar 

os documentos que estavam disponíveis, o denunciado também não encaminhou 

qualquer outro, no prazo que foi, por ele próprio, estabelecido.

Diante da postura criminosa adotada pelo denunciado, a 2ª Promotoria 

de Justiça se viu obrigada a ajuizar medidas protetivas com o ínfi mo material 

probatório que tinha em seu poder, já que a ação do denunciado impediu 

o Ministério Público e o Poder Judiciário de analisarem os documentos que 

estavam na 33ª DP, prejudicando e retardando sobremaneira a investigação e, 

principalmente, a saúde física e mental das vítimas mencionadas nos autos da 

MPU n. 2016.10.1.007032-7. Até o momento sequer foi possível a formação da 

opinio delicti em relação à violência sexual praticada contra a vítima Emile.

3º Fato delituoso

Entre os dias 31.07.2016 e 14.10.2016, na sede da 33ª Delegacia de Polícia 

localizada na CL 114, Lote A, nesta região administrativa de Santa Maria, 

o denunciado, enquanto delegado-chefe da referida unidade policial, de forma 

absolutamente voluntária e consciente, deixou de praticar, indevidamente, ato de 

ofício, para satisfazer interesses e sentimentos pessoais.

Conforme se extrai das peças de informação em anexo, no dia 31.07.2016, 

Luciana Barbosa Mendes registrou a ocorrência policial n. 5.184/2016-0 na 33ª 

DP relatando que naquele mesmo dia havia sido vítima de crimes em contexto 

de violência doméstica praticados pelo seu então companheiro Alexandre 

Galdino Barbosa. Na oportunidade, a vítima também requereu expressamente 

a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor do agressor, mas o 

denunciado não remeteu o expediente ao Judiciário no prazo legal.

Na verdade, em que pese a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) ser cristalina 

em seus artigos 10, 11 e 12 determinando as providências que devem ser adotadas de 

imediato pela autoridade policial ao tomar conhecimento de crime dessa natureza, 

o denunciado nada fez, sequer instaurou o devido inquérito policial ou encaminhou 

o requerimento de feito pela vítima, deixando de praticar atos de ofício que eram 

de sua competência e determinados por Lei para satisfazer seus próprios interesses 

e sentimentos pessoais, consistentes não somente em promover e manter hígido o 

estado de greve em que se encontrava a Polícia Civil do Distrito Federal, mas também 

em angariar simpatizantes e votos no meio policial, já que articulava sua campanha 

pessoal para a Presidência da ADEPOL-DF nas eleições que se avizinhavam, com a 

primeira Assembleia Geral Extraordinária relativa a tais eleições convocada para o 

dia 09.08.2016, tudo em prejuízo à vítima e à população de Santa Maria.

Descumpriu, assim, não somente os postulados da Lei n. 11.340/2006, mas o 

próprio Regimento Interno da Polícia Civil do DF.
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Diante da inércia dó denunciado em cumprir suas obrigações legais, a vítima 

daquela ocorrência policial correu sério risco de que algo pior acontecesse, já que 

permaneceu sendo perseguida pelo ofensor e novos episódios de violência se 

sucederam, colocando em perigo não somente su vida, mas também a dos fi lhos 

menores do casal.

A 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher de Santa Maria só tomou 

conhecimento da situação de risco que a vítima enfrentava em virtude da zelosa 

atuação da equipe do PROVID do 26° Batalhão da Polícia Militar. Isso porque, no dia 

11.10.2016, o Sargento Ramos, daquele Batalhão, compareceu na Promotoria de 

Justiça a fi m de buscar informações acerca do desfecho do processo relacionado 

ao relatório do PROVID sobre o caso. Com efeito, a Secretaria do Ministério 

Público obteve a notícia de que havia sido registrada ocorrência policial em nome 

da vítima, com pedido de medida protetiva de urgência, mas nada foi localizado, 

exatamente porque nenhuma providência foi formalizada pelo denunciado, nem 

o inquérito e nem o encaminhamento do requerimento de MPU. Assim, diante do 

noticiado e, com base tão somente em anterior relatório do PROVID sobre o caso, 

o Ministério Público requereu a prisão preventiva de Alexandre Galdino Barbosa 

em 13.10.2016 (autos n. 6.998-6/2016).

No mesmo dia 13.10.2016, diante da gravidade do caso, o Juízo da Vara de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria deferiu o pedido 

cautelar formulado pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva de 

Alexandre Galdino Barbosa e, a um só tempo, ofi ciou à Corregedoria da Polícia Civil 

do Distrito Federal, assim como ao Núcleo de Investigação e Controle Externo da 

Atividade Policial do Ministério Público, considerando a inércia da 33ª Delegacia 

de Polícia em dar concretude às medidas previstas na Lei n. 11.340/2006.

Apenas quando a 33ª DP foi ofi ciada para cumprimento do referido mandado 

de prisão no dia 14.10.2016, o delegado Carlos Diniz Rocha de Oliveira e Souza, 

que substituiu o denunciado em virtude de férias entre 17.10.2016 e 26.10.2016 

(DODF 11.10.2016, Seção 2, pág. 56), na tentativa de corrigir a omissão criminosa 

do denunciado, determinou a instauração do competente inquérito policial 

referente à ocorrência policial n. 5.184/2016-0 e, no relatório fi nal datado no 

mesmo dia, de forma absurda e inefi caz, representou pela decretação da prisão 

preventiva de Alexandre Galdino Barbosa, a qual já tinha sido decretada a pedido 

da 3ª Promotoria Justiça de Defesa da Mulher, decisão, como dito, que já havia 

sido comunicada à 33ª DP.

Aliás, é de se destacar que no dia 13 de outubro de 2016, enquanto o Ministério 

Público - com o apoio das informações fornecidas pela equipe do PROVID da Polícia 

Militar (26ª BPM) - obtia a prisão preventiva de Alexandre Galdino Barbosa, o 

denunciado, conforme acima especificado, estava cuidando de seus interesses 

pessoais e em plena campanha para a eleição da ADEPOL-DF, conforme fotos em 

anexo, publicadas em sua página de acesso livre na rede social Facebook exatamente 

no dia 13.10.2016.
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Percebe-se assim, que até 14.10.2016 o denunciado permaneceu sem adotar 

nenhuma providência no caso, as quais só foram efetivadas pelo delegado que 

assumiu a unidade policial em substituição de férias e após a determinação 

judicial. Repise-se, as providências adotadas por tal delegado foram desprovidas 

de qualquer efeito prático, mas apenas e tão somente para tentar justifi car a 

desídia e a inércia do denunciado e somente executadas após comunicação feita 

pela Vara de Violência Doméstica de Santa Maria/DF, o que comprova o absoluto 

descaso do denunciado’ com a segurança da vítima.

Portanto, a inércia dolosa do denunciado, buscando satisfazer interesses e 

sentimentos pessoais, para além de crime, violou os princípios da eficiência, 

moralidade e legalidade que regem a Administração Pública, o que também 

redunda em prática de ato de improbidade administrativa.

Assim agindo e considerando que o denunciado Rodrigo Pereira Larizzatti 

violou inúmeras normas do ordenamento jurídico, a saber: artigo 107, incisos V, XI 

e XXIX, do Decreto Distrital n. 30.490, de 22 de junho de 2009 - Regimento Interno 

da Polícia Civil do Distrito; artigo 5º, incisos I e II, e artigo 13, inciso II, todos do 

Código de Processo Penal; artigo 7º, inciso II, e artigo 8º, parágrafos 3º e 5º, todos 

da Lei Complementar n. 75/1993 e artigos 10, 11 e 12, todos da Lei n. 11.340/2006, 

incorreu ele nos crimes previstos no artigo 314 (sonegação de documento), artigo 319 

(prevaricação) e artigo 330 (desobediência), na forma do artigo 69, todos do Código 

Penal.

A apuração do crime de prevaricação (art. 319 do Código Penal) foi 

declinada para o juizado especial criminal (fl . 351), restando na ação penal que 

se pretende trancar os delitos de sonegação de documento (art. 314 do Código 

Penal) e de desobediência (art. 330 do Código Penal).

A tese da defesa é de que não agiu o recorrente com dolo, mas encontrava-

se assoberbado em razão de acúmulo de serviço e da falta de servidores na 

delegacia de polícia que chefi ava à época dos fatos.

Contudo, não parece ser essa a conclusão possível.

Com efeito, consta ofício do Ministério Público (fl . 46), do dia 14 de 

setembro de 2016, no qual requisitou ao recorrente a instauração de inquérito 

para apurar possível caso de violência doméstica, esclarecendo que fosse feita a 

identifi cação e oitiva de testemunhas e do suposto agressor.

No mesmo dia, o recorrente despachou, de próprio punho, no corpo do 

ofício e, no dia seguinte, consta expediente por ele assinado, devolvendo a 

requisição para que o Ministério Público indicasse as diligências que deveriam 

ser realizadas no inquérito que havia requisitado.
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Posteriormente, já em 11 de outubro de 2016, o Ministério Público (fl s. 

50/51), em nova requisição, instou o recorrente a entregar os documentos que 

tinha até o momento, já que teve o promotor de justiça notícia de boletim 

de ocorrência feito pela vítima, aquela cujo inquérito requisitado não fora 

instaurado.

O recorrente não entregou os documentos, respondendo, mais uma vez, no 

corpo do ofício, de próprio punho, que o faria no prazo de cinco dias, somente 

depois que fosse confeccionado o relatório.

Nesse contexto, tenho que, em tese, há indícios de autoria e materialidade 

dos crimes de desobediência e sonegação de documentos, sendo certo que a 

prova pré-constituída não autoriza concluir, como quer a defesa, pela total 

ausência de dolo por parte do recorrente.

A falta de justa causa somente pode ser reconhecida, em sede de habeas 

corpus, quando há fl agrante constrangimento ilegal, demonstrado por prova 

inequívoca e pré-constituída de não ser o denunciado o autor do delito, não 

existir crime, encontrar-se a punibilidade extinta por algum motivo ou pela 

ausência de suporte probatório mínimo a justifi car a propositura de ação penal, 

hipóteses aqui não constatadas.

Gustavo Henrique Badaró, no seu Direito Processual Penal, Tomo I, 

Elsevier Editora, São Paulo, 2008, págs.71/72, discorrendo sobre a justa causa 

para a ação penal, afi rma:

A justa causa passa a pressupor a existência de um suporte probatório mínimo, 

consistente na prova da existência material de um crime e em indícios de que 

o acusado seja o seu autor. A ausência de qualquer um destes dois elementos 

autoriza a rejeição da denúncia e, em caso de seu recebimento, faltará justa 

causa para a ação penal, caracterizando constrangimento ilegal apto a ensejar a 

propositura de habeas corpus para o trancamento da ação penal.

Há ainda corrente que exige mais. Para Silva Jardim (1994, p. 42), a ação só é 

viável quando a acusação não é temerária, por estar baseada em um mínimo de 

prova:

Este suporte probatório mínimo se relaciona com os indícios de autoria, 

existência material de uma conduta típica e alguma prova de sua antijuridicidade 

e culpabilidade. Somente diante de todo esse conjunto probatório é que, a nosso 

ver, se coloca o princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal.

No caso concreto, como visto, o mote da ausência de justa causa cinge-

se à falta de dolo, contudo, diante da clareza da descrição fática realizada na 
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denúncia, trata-se de alegação que demanda aprofundamento probatório, não 

condizente com a via eleita, restrita por excelência.

Aferir a existência do elemento subjetivo do tipo, em sede de habeas corpus 

é tarefa hercúlea, se não for quase impossível, porquanto é questão que necessita, 

no mais das vezes, de ampla produção de provas, o que não se coaduna com a via 

eleita. Negar ou admitir o dolo, somente com o ínfi mo âmbito de conhecimento 

das provas pré-constituídas, in casu, não é possível.

É como bem ressaltado pelo acórdão em xeque (fl s. 492/493):

O fato imputado ao paciente tipifica, em tese, os delitos dos artigos 314 

(sonegação de documentos) e 330 (desobediência), na forma do artigo 69, todos 

do Código Penal. A denúncia não apresenta nenhum vício e descreve todos 

os elementos que caracterizam a conformação do tipo penal. Narra a inicial 

acusatória que o paciente não atendeu a requisição ministerial de instauração do 

inquérito e sonegou documentos. Aponta que o delegado devolveu o expediente 

sem cumprimento e afi rmou que o parquet deveria indicar diligências a serem 

realizadas no IP requisitado. O promotor ressaltou que o MP “já havia indicado 

expressamente quais as providências básicas a serem adotadas visando à 

apuração da materialidade e autoria do delito noticiado” (fl s. 30/31).

O paciente alega não ter agido com dolo específi co, especialmente porque 

respondeu imediatamente ao ofício do MP. Argumenta que a entrega não foi 

possível porque os documentos não estariam prontos. Aponta que o atraso 

decorreria do “acúmulo de trabalho” e da “escassez de recursos humanos”. 

Defende ausência de prejuízo.

Ocorre que, como consignou o Magistrado, “os mencionados argumentos, 

por certo, não se destinam a demonstrar a inépcia da denúncia ou a ausência de 

justa causa, mas, em verdade, confi guram defesa de mérito, a demandar exame 

aprofundado do conjunto fático-probatório, o qual a norma processual reserva a 

momento posterior da ação penal”. E ainda que o “exame das questões de fato e 

de direito, no caso, não pode prescindir da produção probatória em contraditório 

judicial” (fl s. 329 e 331).

Extrai-se dos autos que há lastro mínimo de prova para a persecução penal. 

É inviável, em sede de habeas corpus, a análise aprofundada de provas. Isso só é 

possível observado o devido processo legal, em primeiro grau.

Neste sentido a jurisprudência da Turma:

(...)

Em princípio, considero sufi cientes os indícios de autoria e materialidade para 

o prosseguimento da ação. A análise dos autos demonstra que há base mínima 

para denúncia e justa causa para a persecução penal.

Denego a ordem.
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Esse é o entendimento da jurisprudência:

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Peculato e supressão 

de documento. Trancamento de ação penal. Atipicidade e falta de justa causa. 

Necessidade de exame do contexto fático-probatório. Impossibilidade na via 

eleita. Prescrição. Não ocorrência. Suspensão do processo. Art. 366 do CPP. 

Ausência de ilegalidade manifesta.

1. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, o trancamento da ação 

penal, no âmbito do habeas corpus, somente é possível quando se constatar, 

primo ictu oculi, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria, a 

extinção da punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da exordial acusatória.

2. No caso vertente, nenhuma dessas hipóteses se evidencia de pronto, sendo 

certo que a alegada atipicidade da conduta e a ausência de justa causa para a 

instauração da ação penal - consubstanciada no fato de o suposto crime ter como 

sujeito passivo um particular e não o Estado e na ausência de materialidade -, 

demanda a incursão no acervo fático probatório, inviável na via estreita do habeas 

corpus.

3. As condutas ilícitas apuradas na ação penal são peculato (art. 312 do 

CP) e supressão de documento (art. 305 do CP), cujas penas máximas são, 

respectivamente, 12 anos, e 5 ou 6 anos dependendo da natureza do documento, 

se particular ou público. Nos termos do art. 109, III, do Código Penal, o prazo 

prescricional para os crimes acima listados é de 16 e 12 anos, respectivamente.

4. No presente caso, não há falar em ocorrência da prescrição, porquanto os 

crimes foram cometidos em 28.05.1997 e a denúncia recebida em 17.04.2001. O 

aditamento da denúncia ocorreu em 26.07.2006. Em razão de o recebimento da 

denúncia constituir marco interruptivo para contagem do prazo de prescrição, 

nos termos do artigo 117, I, do Código Penal, ainda não transcorreram os 12 anos 

necessários para que se opere a prescrição, em relação ao delito do art. 305 do 

CP, muito menos em relação ao peculato, levando-se em consideração o lapso 

temporal de 3 anos e 9 meses em que fi cou suspenso o processo.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 42.496/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 

24.03.2015, DJe 08.04.2015)

Recurso ordinário em habeas corpus. Peculato. Ordenação de despesa não 

autorizada. Trancamento da ação penal. Falta de justa causa. Inépcia da denúncia. 

Atipicidade. Inocorrência. Dilação probatória. Inadequação da via eleita.

1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só é cabível 

quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em 

razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da 

ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência 

de causa de extinção da punibilidade.
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2. É afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41 do 

CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classifi cação 

dos crimes, de forma sufi ciente para dar início à persecução penal na via judicial, 

bem como para o pleno exercício da defesa.

3. O reconhecimento da inexistência de justa causa para a ação penal exigiria 

aprofundamento probatório, o que é inadmissível na via estreita do presente writ.

4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(RHC 19.549/ES, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

10.03.2015, DJe 17.03.2015

Note-se, por fi m, que tem esta Corte pronunciamentos no sentido de que 

pode o servidor público cometer, em tese, o delito de desobediência.

Confi ram-se as ementas:

Administrativo. Processual Civil. Servidor público. Pensão por morte. Parcelas 

devidas após o trânsito em julgado do acórdão que reconhece o direito à 

integralidade. Precatório. Desnecessidade. Decisão de caráter mandamental. 

Crime de desobediência. Sujeito ativo. Funcionário público. Admissibilidade. 

Crime de menor potencial ofensivo. Prisão em fl agrante. Impossibilidade. Lei n. 

9.099/1995. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

1. A decisão que determina o pagamento da integralidade da pensão por 

morte possui caráter mandamental, motivo pelo qual a execução das parcelas 

vencidas após seu trânsito em julgado independe de precatório. Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento fi rmado no sentido da 

possibilidade de funcionário público ser sujeito ativo do crime de desobediência, 

quando destinatário de ordem judicial, sob pena de a determinação restar 

desprovida de efi cácia.

3. Nos crimes de menor potencial ofensivo, tal como o delito de desobediência, 

desde que o autor do fato, após a lavratura do termo circunstanciado, compareça 

ou assuma o compromisso de comparecer ao Juizado, não será possível a prisão 

em fl agrante nem a exigência de fi ança. Inteligência do art. 69, parágrafo único, 

da Lei n. 9.099/1995.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 556.814/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado 

em 07.11.2006, DJ 27.11.2006, p. 307)

Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Desobediência. Funcionário 

público. Liminar em mandado de segurança. Atipia. Atipicidade relativa.

I - A colocação de menor em abrigo é medida provisória e excepcional (art. 

101, parágrafo único, do ECA), devendo, em casos tais, ser o Juízo da Vara da 

Infância e da Juventude informado da aplicação de tal medida.
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II - O destinatário específi co e de atuação necessária, fora da escala hierárquica-

administrativa, que deixa de cumprir ordem judicial pode ser sujeito ativo do delito 

de desobediência (art. 330 do CP). O descumprimento ofende, de forma penalmente 

reprovável, o princípio da autoridade (objeto da tutela jurídica).

III - A recusa da autoridade coatora em cumprir a ordem judicial pode, por força 

de atipia relativa (se restar entendido, como dedução evidente, a de satisfação de 

interesse ou sentimento pessoal), confi gurar, também, o delito de prevaricação 

(art. 319 do CP). Só a atipia absoluta, de plano detectável, é que ensejaria o 

reconhecimento da falta de justa causa.

Recurso desprovido.

(RHC 13.964/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

1º.04.2004, DJ 31.05.2004, p. 326)

E, na espécie, tem-se, justamente, um funcionário público (delegado) 

que, em tese, teria deixado de cumprir ordem (requisição) de outro funcionário 

público (membro do Ministério Público), não havendo entre eles relação 

de subordinação hierárquica, pois se assim fosse, existiria, tão-somente, 

irregularidade administrativa. Caso, por exemplo do ofi cial de justiça em relação 

ao magistrado.

Sendo, portanto, a ordem legal, emanada de autoridade que tem atribuições 

para tal e destinada a quem tem o dever de cumpri-la, o fato é típico e se adequa 

ao crime do art. 330 do Código Penal.

Rogério Greco, tratando justamente do descumprimento de ordem de 

promotor de justiça por delegado de polícia, leciona com clareza e percuciência:

Desobediência praticada por funcionário público. Ministério Público e delegado 

de polícia

Questão que tem sido muito discutida ao longo dos anos e que até hoje não 

se pacifi cou diz respeito à possibilidade de um funcionário público fi gurar como 

sujeito ativo do delito de desobediência. Isso porque um de seus fundamentos 

é o fato de o art. 330 encontrar-se inserido no Capítulo II, que diz respeito aos 

crimes praticados por particular contra a administração em geral.

Alguns exemplos merecem atenção especial, como no caso do delegado de 

polícia que não cumpre as diligências requisitadas pelo Ministério Público. Nessa 

hipótese, uma primeira corrente se inclina pela aplicação de uma sanção de 

natureza simplesmente administrativa, uma vez que, sendo o delegado de polícia 

um funcionário público, não poderia ele fi gurar como sujeito ativo do delito de 

desobediência, que só pode ser cometido por um particular.

(...)
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Com a devida venia, não podemos concordar com esse raciocínio. Embora, 

realmente, o delito de desobediência esteja inserido no capítulo correspondente 

aos crimes praticados por particular contra a administração em geral, isso, por si 

só, não impede possa o funcionário público ser responsabilizado por essa infração 

penal.

Na verdade, temos de fazer uma diferença entre o funcionário que desobedece 

a ordem de seu superior hierárquico daquele outro sobre o qual não existe 

qualquer relação de hierarquia.

(...)

Agora, qual a relação de hierarquia existente entre um delegado de polícia 

e um promotor de justiça? Nenhuma. O promotor de justiça, quando requisita 

uma diligência, pratica ato de acordo com a lei? Sim, visto que vários diplomas 

legais conferem ao membro do Ministério Público essa possibilidade. A ordem, 

portanto, é legal. O funcionário encarregado de cumpri-la (no caso, o delegado 

de polícia) não tem para com ele (Ministério Público) qualquer relação hierárquica 

que importe num ilícito de natureza administrativa em caso de descumprimento 

da ordem. Assim, a única conclusão seria a possibilidade de se reconhecer o delito 

de desobediência quando o delegado de polícia, sem qualquer justifi cativa, e, 

agindo com dolo, não viesse a cumprir a ordem legal de funcionário competente.

(Greco, Rogério, Código Penal: comentado, 5ª edição, Niterói, RJ: Impetus, 

2011, páginas 934/935)

Assim, presentes na denúncia os requisitos básicos para a persecução penal 

(indícios de autoria e materialidade) e não se podendo concluir, ictu oculi, pela 

ausência de justa causa à increpação, a tese do trancamento não prospera.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.627.549-RJ (2016/0249616-0)

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Recorrido: Wellington Clemente da Silva Lima

Recorrido: Geraldo de Jesus Lima Marques

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
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Recorrido: Rosecélio Pimentel de Lima Junior

Advogado: Manoelito Moura Rollemberg - RJ106898

EMENTA

Recurso especial. Crimes de tráfi co de drogas e de posse ilegal 

de arma de fogo de uso restrito. Flagrante. Domicílio como expressão 

do direito à intimidade. Asilo inviolável. Exceções constitucionais. 

Interpretação restritiva. Invasão de domicílio pela polícia. Presença de 

justa causa. Licitude das provas obtidas. Direito a não autoincriminação. 

Observância. Recurso especial provido.

1. O Supremo Tribunal Federal defi niu, em repercussão geral, 

que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se 

revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período 

noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente 

justifi cadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar 

ocorrendo, no interior da casa, situação de fl agrante delito (RE n. 

603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.10.2010).

2. Depois de aproximadamente dez horas de observação, os 

policiais militares puderam angariar elementos sufi cientes o bastante, 

externalizados em atos concretos, que fi zeram surgir a fundada suspeita 

de que os acusados estariam trafi cando substâncias entorpecentes, 

inclusive com descrição de que a troca de sacolas entre eles seria típica 

de comercialização de drogas. Houve, pois, prévio monitoramento e 

campana no local, fruto de averiguação de denúncia robusta e atual 

acerca da ocorrência de tráfi co naquele local, a autorizar o ingresso 

no domicílio, sem o consentimento do morador e sem determinação 

judicial.

3. A descoberta a posteriori de uma situação de fl agrante – na 

residência, foram encontradas drogas e dois revólveres calibre 38 

– decorreu de uma circunstância anterior concreta justifi cadora do 

ingresso na casa do então suspeito, motivo pelo qual são lícitas todas 

as provas obtidas por meio da medida, adotada em estrita consonância 

com a norma constitucional.

4. Não se exige que o direito a não se autoincriminar seja 

anunciado pela autoridade policial no decorrer de diligências que 

culminam com a prisão em fl agrante de algum investigado.
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5. Recurso especial provido, a fi m de reconhecer a licitude das 

provas adquiridas mediante o ingresso em domicílio, bem como todas 

as que delas derivaram, e, consequentemente, determinar o retorno 

dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para 

que prossiga no julgamento da Apelação Criminal n. 0022167-

22.2013.8.19.0011 apenas em relação aos recorridos Geraldo de 

Jesus Lima Marques e Rosecélio Pimentel de Lima Junior e analise 

as demais teses aduzidas no apelo defensivo, dessa vez considerando 

lícitas as provas obtidas em desfavor dos acusados.

ACÓRDÃO

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

os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Antonio 

Saldanha Palheiro, Maria Th ereza de Assis Moura e Sebastião Reis Júnior 

votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro 

Nefi  Cordeiro. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília (DF), 03 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 9.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: O Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro interpõe recurso especial, com fundamento no art. 105, III, “a”, da 

Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele 

estado (Apelação Criminal n. 0022167-22.2013.8.19.0011).

Consta dos autos que os ora recorridos – Geraldo de Jesus Lima Marques 

e Rosecélio Pimentel de Lima Junior – foram absolvidos, em segundo grau, em 

relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e o 

acusado Rosecélio obteve absolvição também em relação ao delito descrito no 

art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, ambos com fulcro no art. 

386, VII, do Código de Processo Penal.
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Nas razões do recurso especial, o Ministério Público aponta violação dos 

arts. 157, caput e § 1º; 186; 283, caput; 283, § 2º; 301 e 303, todos do Código 

de Processo Penal. Afi rma, para tanto, que as provas obtidas não foram ilícitas, 

porque, ao contrário do que compreendeu a Corte estadual, não houve invasão 

de domicílio. Acrescenta que as armas e as drogas foram apreendidas no interior 

da residência, depois de os próprios acusados haverem indicado o local aos 

policiais.

Sustenta, ainda, que “se afi gura desnecessária a advertência do direito ao 

silêncio em momento anterior à prisão, notadamente em se tratando de hipótese 

de estado de fl agrância de crime permanente” (fl . 521), de maneira que não há 

falar em ofensa ao princípio da não autoincriminação no tocante ao acusado 

Geraldo.

Em relação a esse ponto, pondera, também: “o que o texto constitucional 

teve a intenção de preservar foi o direito do preso de não fornecer às autoridades, 

caso assim não queira, provas em momento posterior à sua prisão e não o de 

evitar a obtenção de provas durante a prática criminosa, momento em que o 

estado de fl agrância deve ser imediata e celeremente interrompido pelos agentes 

da lei” (fl . 537).

Conclui, assim, com a afi rmação de que (fl . 526, destaquei):

[...] na hipótese de fl agrante delito de posse de arma de fogo e tráfi co de 

drogas, no interior de residência, na modalidade “guardar” material bélico e 

substância entorpecente, é legítimo o ingresso de policiais em casa alheia e, por 

conseguinte, lícita é a prisão em fl agrante do agente, bem como a apreensão de 

objetos necessários à prova da infração penal, ainda que a ação policial tenha 

sido motivada por “denúncia anônima” e não haja, no momento do ingresso na 

residência, certeza acerca da circunstância fl agrancial, visto que a presença desta, 

não obstante constatada após a entrada em casa alheia, excepciona, nos termos do 

art. 5º, XI, da Constituição da República, a inviolabilidade domiciliar.

Requer o provimento ao recurso, a fi m de que seja reconhecida a licitude 

das provas obtidas em desfavor dos recorridos e, por conseguinte, seja cassado 

o acórdão impugnado, “exclusivamente quanto à condenação do réu Rosecélio 

Pimentel de Lima Junior pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo 

único, IV, da Lei n. 10.826/2003 e quanto à condenação do réu Geraldo de 

Jesus Lima Marques pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 

11.343/2006, com a determinação de retorno dos autos à Câmara Criminal 

de Origem, para prosseguimento do julgamento das demais teses aduzidas nos 

apelos defensivos, considerando as provas obtidas como lícitas” (fl . 538).
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Contrarrazões às fl s. 545-573 e decisão de admissibilidade às fl s. 596-597.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso.

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator):

I. Contextualização

Consta dos autos que o recorrido Geraldo de Jesus Lima Marques foi 

condenado, em primeiro grau, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em 

regime inicial aberto, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput 

e § 4º, da Lei n. 11.343/2006. O acusado Rosecélio Pimentel de Lima Junior, por 

sua vez, à reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 

multa, pelo cometimento dos delitos descritos nos arts. 33, caput e § 4º, da Lei n. 

11.343/2006 e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003.

O Ministério Público assim narrou os fatos em sua inicial acusatória, no 

que interessa, in verbis (fl s. 3-5):

No dia 06 de novembro de 2013, por volta das 18h, na Avenida América 

Central, próximo ao n. 1.276, no bairro da Praia do e Siqueira, nesta comarca, os 

denunciados Wellington e Rosecélio, de forma livre e consciente, em comunhão de 

ações e desígnios entre si, traziam consigo, de forma sucessiva, 35 (trinta e cinco) 

cápsulas contendo em seu interior pá branco, sem autorização ou em desacordo 

com determinação legal, tendo o primeiro entregado a bolsa contendo o material 

apreendido ao segundo, que a levou para sua residência.

No mesmo dia e horário, na Avenida América Central, n. 1.276, no bairro 

da Praia do Siqueira, nesta comarca, o denunciado Rosecélio, de forma livre e 

consciente, guardava, enterrada no quintal, 109 (cento e nove) pequenos sacolés 

contendo era seca e picada, sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal, bem como possuía, no interior da residência, duas armas de fogo de uso 

permitido, quais sejam, dois revólveres, sendo um da marca Taurus, n. de série 

100488, e outro da marca Colt, com numeração suprimida, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas condições de tempo, em outra residência localizada nas 

imediações da de n. 1.276, na Avenida América Central, no bairro da Praia do 

Siqueira, nesta comarca, o denunciado Geraldo, consciente e voluntariamente, 

mantinha em depósito 120 (cento e vinte) cápsulas contendo em seu interior pó 

branco, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.
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Ficou constatado pelo Laudo Prévio de fl . 06, tratar o material entorpecente 

apreendido de 200,26 g (duzentos e vinte e seis centigramas) de Cloridrato de 

Cocaína e 216,90 g (duzentos e dezesseis gramas e noventa centigramas) de 

Cannabis Sativa L, mais conhecida como maconha.

Policiais militares, objetivando apurar a ocorrência de tráfico de drogas 

na localidade, observaram o denunciado Rosecélio saindo da casa de n. 1.276 

carregando uma bolsa, tendo, já na Avenida, encontrado com o denunciado 

Wellington, que também carregava uma bolsa, tendo os mesmos trocado as 

bolsas.

O denunciado Wellington afastou-se de local com a nova bolsa, enquanto 

o denunciado Rosecélio voltou para sua residência com a bolsa recebida do 

denunciado Wellington, tendo, então, a guarnição se separado.

O denunciado Rosecélio foi abordado, tendo os policiais encontrado o material 

entorpecente acima descrito no interior da bolsa e enterrado no quintal, bem 

como as armas de fogo apreendidas, no interior da residência. Ele confi rmou aos 

policiais que a cocaína e as armas seriam para sua guarda.

Já o denunciado Wellington se encontrou com o denunciado Geraldo em outra 

parte da mesma via pública, tendo ambos evadido quando avistaram a guarnição 

policial, sendo, no entanto, capturados. Indagados, o denunciado Geraldo levou a 

guarnição até outra casa no local dos fatos, onde foi arrecadada quantidade ainda 

maior de cocaína, tendo Geraldo informado que a droga seria para distribuição. 

Com o denunciado Wellington não foi encontrada a bolsa que lhe foi entregue 

pelo denunciado Rosecélio.

Em sede policial, os denunciados admitiram que participam do tráfi co local.

Considerando o local da abordagem, do relato dos policiais militares e as 

circunstâncias da prisão, conclui-se que os denunciados traziam consigo e 

mantinham em depósito o material entorpecente para fi ns de tráfi co.

A defesa, então, interpôs apelação ao Tribunal de origem, que deu 

provimento ao recurso para absolver ambos os acusados com fulcro no art. 386, 

VII, do Código de Processo Penal.

Em relação à suposta invasão de domicílio, a Corte estadual assim 

fundamentou a sua compreensão (fl s. 460-461):

No caso em tela, ao retorno da matéria que foi ventilada e amplamente 

discutida, tem-se operação policial, realizada na Praia do Siqueira, resultado de 

denúncia anônima quanto ao tráfi co de drogas.

E, na análise que se adentra, mais claro e preciso, é o depoimento do soldado 

da Polícia Militar, Victor Rodrigues da Silva, que descreve uma observação de 

aproximadas dez horas, na entrada da residência noticiada, visualizando a entrada 
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de Rosecélio na residência, onde demorou por cinco minutos, dela saindo com 

algo nas mãos, e dirigindo-se à praça. Retornando, novamente à residência, e ao 

sair, o apelante Wellington que também se encontrava com um saco nas mãos, 

fi zeram as trocas dos mesmos, sendo ambos na cor branca. Prossegue com a 

abordagem, e o encontro do material entorpecente, adentrando na residência, 

local em que localizadas as duas armas em uma gaveta do guarda-roupa.

É o relato que se extrai do depoimento às fl s. 166:

(...) que no dia dos fatos, o Comandante recebeu denúncia anônima 

informando que o Geraldo e o Wellington, vulgo “Negueba” teriam acabado 

de assumir a gerência do tráfi co de drogas local e que eles estavam no local 

armazenando parte das drogas numa residência e fazendo tráfi co de drogas 

na Praça da Praia do Siqueira aonde tem os quiosques e é a principal; que a 

guarnição foi dividida a fi m de que disfarçassem e então o soldado Sartori 

fi cou na viatura enquanto o depoente e o Sargento Garcia desembarcavam; 

que fi caram observando a entrada da residência, aproximadamente por dez 

horas de observação; que em certo momento, o acusado Rosecélio entrou 

na residência, demorou aproximadamente cinco minutos, saiu com alguma 

coisa na mão e foi em sentido à praça; que decidiram aguardar um pouco 

para esperar a possível visibilidade do Geraldo e de Negueba; que Rosecélio 

retornou para a residência, saiu e nisso vinha o acusado – Wellington com o 

saco na mão; que nesse momento, os dois já estavam com sacolas nas mãos 

e fi zeram a troca destas sacolas, após apertarem as mãos; que Wellington 

saiu e o Rosecélio fi cou um tempo na frente da residência; que então foram 

abordá-lo no momento em que ele já estava virado, abrindo o portão; que 

ele levou um susto e na revista foram encontradas as drogas dentro do saco 

que ele trazia na mão e era Cocaína; que entraram na residência, enquanto 

o acusado negava a propriedade da droga; que na residência estava a irmã 

do acusado que estava nervosa e dentro do quarto de dormir do acusado, 

dentro da gaveta do guarda-roupa, foram encontrados dois revolveres 

calibre 38 (...)

Adentrando na residência, sem autorização, eis que Rosecélio se encontrava fora 

da mesma, conduzindo à prova ilícita, inadmissibilidade, afrontando o devido 

processo legal.

Quanto à conclusão de que as provas obtidas seriam ilícitas também por 

falta de advertência do acusado Geraldo no tocante ao direito ao silêncio, o 

Tribunal de origem salientou o seguinte (fl s. 462-464):

No que toca ao apelante Geraldo, narra situação que revela uma ofensa ao 

Princípio da Não Auto Incriminação, assegurando que:
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(...) que o depoente chamou o Sartori dizendo que era endereço errado 

e foram para outra casa, que tinha um portão de ferro fechada e uma 

senhora que estava acabando de subir nas escadas; que perguntaram se 

dois indivíduos se evadiram para dentro da casa e sentiram que ela fi cou 

sem reação de responder e perguntaram se podiam entrar para olhar, 

tendo ela dito que sim porque só havia família; que o depoente abriu o 

portão, subiram as escadas e logo para a direita era a entrada da casa; que 

era uma sala conjugada com o quarto; que ao entrarem, o acusado Geraldo 

estava sentado no sofá da sala, usando um boné preto, tentando esconder 

o rosto e foi abordado; que simultaneamente já dava para ver o quarto que 

não tinha porta e então viu o Geraldo gritando com uma criança em cima 

da cama; que o depoente narrou sobre tudo o que aconteceu e então o 

acusado Geraldo disse: “Meu chefe, papo de sujeito homem, sem esculacho, 

vou levar o senhor onde está a drogai”; que fi zeram contato com o sargento 

Garcia porque estavam em numero menor e já estava escuro e o local 

informado pelo Geraldo no qual estaria escondido o restante da droga, (...)

Portanto, não havia um estado de fl agrância quanto à Geraldo, e na residência 

onde se encontrava, como se depreende, nada foi apreendido.

Continua com a assertiva de que, localizado o entorpecente, que fora indicado 

por Geraldo.

Finaliza na inquirição procedida pelo órgão do Ministério Público, e ao de 

não fazer prova contra si, demonstrando que, ao não ser preservado o direito ao 

silêncio, possibilitou a apreensão do material entorpecente, fl s. 167:

(...) que o local no qual o Geraldo levou os policiais para pegar as drogas 

já é conhecido como local de tráfi co de drogas, pois a casa está em reforma; 

que quanto a esta casa não tinham informações naquela diligência, foi 

apenas o Geraldo que os levou naquele lugar; que se o Geraldo não tivesse 

falado nada, não teriam ido até aquela casa e achado aquelas drogas.” (...)

Pois, confi rma, fl s. 168:

[...] Que então nesta primeira casa foram apreendidos duas armas, 

maconha e cocaína, estando a maconha enterrada e a cocaína no saco que 

estava na mão de Rosecélio; que ali permaneceu o Sargento Garcia com o 

acusado Rosecélio e o depoente foi encontrar Sartori próximo à lagoa para 

que fi zessem a segunda diligência na segunda casa;

que erraram a casa e viram pessoas em frente a uma casa e então 

perguntaram à senhora sobre indivíduos que poderiam ali terem entrado; 

que então nessa segunda casa encontraram Wellington e Geraldo e 

nenhum material entorpecente foi apreendido [...]
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É estranho que, não havendo qualquer evidência de materialidade, como 

assegura o Policial Militar, Victor, que o apelante Geraldo, em impulso indefi nido, 

se apresentasse para indicar onde estaria o entorpecente. Sendo de se frisar que 

sequer se encontrava no mesmo local.

Fls. 167:

[...] que ao entrarem, o acusado Geraldo estava sentado no sofá da sala, 

usando um boné preto, tentando esconder o rosto e foi abordado; que 

simultaneamente já dava para ver o quarto que não tinha porta e então viu 

o Geraldo gritando com uma criança em cima da cama; que o depoente 

narrou sobre tudo o que aconteceu e então o acusado Geraldo disse: “Meu 

chefe, papo de sujeito homem, sem esculacho, vou levar o senhor onde 

está a droga”; que fi zeram contato com o sargento Garcia porque estavam 

em numero menor e já estava escuro e o local informado pelo Geraldo no 

qual estaria escondido o restante da droga, já tinha informações de que 

eles fi cavam armados; que o soldado Sartori permaneceu na casa com o 

acusado Wellington, enquanto o depoente desceu junto com o Geraldo; 

que Geraldo desceu muito tranqüilo, atravessaram a Av. Central, sentido à 

praça da Praia do Siqueira, adentraram mais um pouco o bairro e ele disse: 

“Ta aqui. Joguei por cima do muro”; que era uma casa muito alta, com 

muros chapiscados com vidro; que o depoente não queria pular porque 

estava sozinho com o Geraldo, mas ele disse que não iria fugir; que colocou 

o acusado sentado ao lado do muro, subiu em cima de um fusca e pulou; 

que pegou as drogas em baixo de umas telhas de obra [...]

Situação descrita que não se coaduna com o Princípio da não autoincriminação, 

mormente, vale gizar; quem não tem evidência a pesar contra si, quanto ao 

objeto material do crime.

II. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental

O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento 

policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, 

sem o seu consentimento válido e sem autorização judicial, logra encontrar e 

apreender drogas e arma de fogo – de sorte a confi gurar a prática dos crimes 

de tráfico de entorpecentes e de posse de arma de fogo de uso restrito, 

respectivamente –, cujo caráter permanente autorizaria o ingresso domiciliar.

Faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que 

“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em 

período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justifi cadas 



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 895-999, Abril/Junho 2018 961

a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de fl agrante 

delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da 

autoridade e de nulidade dos atos praticados” (Rel. Ministro Gilmar Mendes, 

DJe 8.10.2010).

A Corte Suprema, em síntese, defi niu que o ingresso forçado em domicílio 

sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, 

inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões – na 

dicção do art. 240, § 1º, do CPP –, devidamente justifi cadas pelas circunstâncias 

do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de 

fl agrante delito.

Embora a jurisprudência haja caminhado no sentido de que as autoridades 

podem ingressar em domicílio, sem o consentimento do morador, em hipóteses 

de flagrante delito de crime permanente – de que é exemplo o tráfico de 

drogas –, propus, ao julgar o REsp n. 1.574.681/RS (DJe 30.5.2017), que o 

entendimento fosse aperfeiçoado, dentro, obviamente, dos limites defi nidos pela 

Carta Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, para que se pudesse perquirir 

em qual medida a entrada forçada em domicílio é tolerável.

Na ocasião, esta colenda Sexta Turma decidiu, à unanimidade, que não 

se há de admitir que a mera constatação de situação de fl agrância, posterior ao 

ingresso, justifi que a medida. Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca 

e apreensão durante o dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente 

fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não 

seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade 

para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na 

residência de alguém e, então, verifi car se nela há ou não alguma substância 

entorpecente. A ausência de justifi cativas e de elementos seguros a autorizar a 

ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identifi cação 

de situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfi co de drogas, pode 

acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua 

condição fundamental.

No referido julgamento, concluiu-se, portanto, que, para legitimar-se o 

ingresso em domicílio alheio, é necessário tenha a autoridade policial fundadas 

razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, no atual ou iminente 

cometimento de crime no local onde a diligência vai ser cumprida, e não 

mera desconfi ança fulcrada, v.g., na fuga de indivíduo de uma ronda policial, 

comportamento que pode ser atribuído a várias causas que não, necessariamente, 
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a de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente ou mesmo 

carregando consigo ilegalmente arma de fogo.

O caso julgado no referido recurso especial foi exatamente o seguinte: 

o acusado estava em local supostamente conhecido como ponto de venda de 

drogas, quando, ao avistar a guarnição de policiais, empreendeu fuga para dentro 

de sua casa, e, após revista em seu domicílio, foram encontradas substâncias 

entorpecentes (18 pedras de crack).

A Turma concluiu, de forma unânime (frise-se), que a descoberta a posteriori 

de uma situação de fl agrante não passou de mero acaso, de maneira que a entrada 

no domicílio do réu, naquele caso, desbordou do que se teria como uma situação 

justificadora do ingresso na casa do então suspeito, motivo pelo qual não 

teria efi cácia probatória a prova obtida ilicitamente, por meio de violação de 

norma constitucional. Por conseguinte, também se reputou inadmissível a prova 

derivada da conduta ilícita – qual seja, a apreensão de 18 pedras de crack no 

interior da residência do acusado.

Novamente, em sessão de julgamento ocorrida em 22.8.2017, esta colenda 

Sexta Turma, ao julgar o REsp n. 1.558.004/RS (DJe 31.8.2017), considerou, à 

unanimidade, serem nulas as provas obtidas mediante invasão de domicílio, em 

hipótese na qual havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfi co de drogas 

perpetrado pela ré, em razão, única e exclusivamente, de informações de que 

haveria trafi cância na rua de sua residência – que, aliás, poderia muito bem estar 

sendo praticada inclusive por outro vizinho ou qualquer outro morador.

No caso sub examine, compreendo, no entanto, que havia fundadas suspeitas, 

a autorizar o ingresso no domicílio dos recorridos, acerca da possível ocorrência 

do crime de tráfi co de drogas.

Segundo consta do próprio acórdão impugnado, um policial militar recebeu 

denúncia anônima de que os acusados Geraldo e Wellington haveriam acabado 

de assumir a gerência do tráfi co de drogas no local e de que eles estavam 

armazenando substâncias entorpecentes em determinada residência.

Conforme o depoimento prestado pelo soldado da Polícia Militar Victor 

Rodrigues da Silva, “a guarnição foi dividida a fi m de que disfarçassem e então 

o soldado Sartori fi cou na viatura enquanto o depoente e o Sargento Garcia 

desembarcavam; que fi caram observando a entrada da residência, aproximadamente 

por dez horas de observação” (fl . 460). Na sequência, narrou o referido policial que 

(fl . 461):

[...] em certo momento, o acusado Rosecélio entrou na residência, demorou 

aproximadamente cinco minutos, saiu com alguma coisa na mão e foi em sentido 
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à praça; que decidiram aguardar um pouco para esperar a possível visibilidade 

do Geraldo e de Negueba; que Rosecélio retornou para a residência, saiu e nisso 

vinha o acusado – Wellington com o saco na mão; que nesse momento, os dois já 

estavam com sacolas nas mãos e fi zeram a troca destas sacolas, após apertarem as 

mãos; que Wellington saiu e o Rosecélio fi cou um tempo na frente da residência; 

que então foram abordá-lo no momento em que ele já estava virado, abrindo o 

portão; que ele levou um susto e na revista foram encontradas as drogas dentro 

do saco que ele trazia na mão e era Cocaína; que entraram na residência, enquanto 

o acusado negava a propriedade da droga; que na residência estava a irmã do 

acusado que estava nervosa e dentro do quarto de dormir do acusado, dentro da 

gaveta do guarda-roupa, foram encontrados dois revolveres calibre 38 [...]

Veja-se, portanto, que, depois de aproximadamente dez horas de observação, 

os policiais militares puderam angariar elementos suficientes o bastante, 

externalizados em atos concretos, que fi zeram surgir a fundada suspeita de que os 

acusados estariam trafi cando substâncias entorpecentes, inclusive com descrição 

de que a troca de sacolas entre eles seria típica de comercialização de drogas. 

Houve, pois, prévio monitoramento e campana no local, frutos de averiguação 

de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfi co naquele local, a 

autorizar o ingresso no domicílio de recorrido, sem o seu consentimento e sem 

determinação judicial.

Tenho, assim, que a descoberta a posteriori de uma situação de fl agrante – 

na residência, foram encontradas drogas e dois revólveres calibre 38 – decorreu 

de uma circunstância anterior concreta justifi cadora do ingresso na casa do então 

suspeito, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas por meio da medida, 

adotada em estrita consonância com a norma constitucional.

III. Princípio da não autoincriminação

Por fim, quanto à suposta inobservância ao princípio que veda a 

autoincriminação durante a abordagem policial, também entendo assistir razão 

ao Ministério Público estadual.

Faço lembrar que aquele que sofre persecução penal pelo Estado possui, 

entre outras prerrogativas básicas, o direito de permanecer em silêncio; de se 

recusar a participar, de maneira ativa ou passiva, da produção de provas que lhe 

possam afetar a esfera jurídica (v.g., fornecimento de padrões gráfi cos ou de 

padrões vocais, para fi ns de perícia criminal); de não ser obrigado a produzir 

elementos de incriminação contra si próprio ou de apresentar provas que 

comprometam a sua defesa (STF, MC no HC n. 96.219/SP, Rel. Ministro Celso 

de Mello, DJe 15.10.2008).
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No entanto, não é necessário que tal garantia seja anunciada pela autoridade 

policial no decorrer de diligências que culminam com a prisão em fl agrante de 

algum investigado. Consoante entendimento deste Superior Tribunal, “se havia 

suspeita de que o paciente estava praticando o delito de tráfi co de drogas, os 

policiais militares poderiam, mesmo sem qualquer informação por ele fornecida, 

averiguar o local, e diante da localização de grande quantidade de drogas, 

apreender a substância entorpecente e prendê-lo em fl agrante, sem que seja 

necessário informá-lo previamente sobre o seu direito ao silêncio, razão pela qual não 

há falar em confi ssão informal ilícita” (HC n. 253.709/RJ. Rel. Ministro Jorge 

Mussi, 5ª T., DJe 21.8.2014).

Portanto, também sob esse viés, considero serem válidas as provas obtidas 

em desfavor do acusado Geraldo.

IV. Dispositivo

À vista do exposto, dou provimento ao recurso especial, a fi m de reconhecer 

a licitude das provas obtidas mediante o ingresso em domicílio, bem como 

todas as que delas derivaram, e, consequentemente, determinar o retorno dos 

autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que prossiga no 

julgamento da Apelação Criminal n. 0022167-22.2013.8.19.0011 apenas em 

relação aos recorridos Geraldo de Jesus Lima Marques e Rosecélio Pimentel 

de Lima Junior e analise as demais teses aduzidas no apelo defensivo, dessa vez 

considerando lícitas as provas obtidas em desfavor dos acusados.

À ausência de recurso do Ministério Público, fi ca mantida inalterada a 

absolvição do acusado Wellington Clemente da Silva Lima.

Em tempo, corrija-se a autuação, para que constem como recorridos apenas 

Geraldo de Jesus Lima Marques e Rosecélio Pimentel de Lima Junior.

RECURSO ESPECIAL N. 1.699.710-MS (2017/0246746-2)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Recorrente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

Recorrido: Jose Batista dos Santos

Advogado: José Donizete Ferreira Freitas - MS004300
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EMENTA

Recurso especial. Direito Penal. Estatuto do Desarmamento. 

Posse irregular de munição de uso permitido. Crime de perigo abstrato. 

Excepcionalidade do caso concreto. Absoluta ausência de signifi cado 

lesivo.

1. Os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento são 

crimes formais, de mera conduta e de perigo abstrato e se consumam 

independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, 

sendo o dano presumido pelo tipo penal. Assim, como regra geral, é 

inaplicável o princípio da insignifi cância aos crimes de posse e porte 

de arma de fogo ou munição, notadamente porque não se cuidam 

de delitos desprovidos de periculosidade social em face mesmo da 

natureza dos bens jurídicos tutelados e do princípio da proteção 

efi ciente.

2. Não obstante, inexiste perigo de lesão ou probabilidade de 

dano aos bens jurídicos tutelados pela norma na conduta de alguém 

que é ourives e vive de sua profissão comercializando jóias, sem 

qualquer notícia de envolvimento com práticas criminosas, em que 

foram apreendidas apenas três munições dentro da gaveta de uma 

mesa no interior do seu estabelecimento comercial, desacompanhadas 

de arma de fogo.

3. Recurso ministerial 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 recurso especial, nos termos do 

voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio 

Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

Brasília (DF), 07 de novembro de 2017 (data do julgamento).

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 13.11.2017
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RELATÓRIO

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

especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do 

Sul com fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 105 da Constituição 

Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, assim 

ementado:

Apelações criminais. Receptação qualifi cada. Joias adquiridas pelo réu por 

quantia superior a 70% (setenta por cento) do valor de avaliação. Inexistência 

de desproporção fl agrante entre o valor dos objetos furtados e o preço pago 

por eles. Condições socioeconômicas precárias do autor dos crimes de furto. 

Circunstância que não tem o condão de provocar a suspeita de serem produtos 

de delito, uma vez que as joias eram de pequeno custo. Impossibilidade de 

o réu ter conhecimento acerca da origem criminosa daqueles objetos. Fato 

atípico. Porte ilegal de munição de uso permitido. 3 (três) munições apreendidas, 

desacompanhadas de aparato necessário para serem defl agradas (arma de fogo). 

Inexistência de potencialidade lesiva ao bem jurídico penalmente tutelado. 

Atipicidade da conduta em sua dimensão material. Recurso defensivo provido. 

Recurso ministerial improvido.

Caso não haja desproporção manifesta entre o valor das jóias furtadas e o 

preço pago por elas mais de 70% (setenta por cento) do valor de avaliação, e que 

tais objetos sejam de pequeno valor indicativo de que a mera circunstância de 

terem sido oferecidas ao réu por pessoa humilde não tem o condão de provocar 

a suspeita de serem coisas produtos de crime, a consequência lógica é que não 

há falar em crime de receptação, ante a ausência de elemento subjetivo do tipo, 

pois o agente, dentro desse contexto fático, evidentemente, não poderia ter 

conhecimento a respeito da origem criminosa daqueles bens.

Na hipótese de porte ilegal de munição, para que fique caracterizado o 

perigo abstrato de perigosidade real, faz-se imprescindível a demonstração 

de disponibilidade de uso dela, ou melhor, que o agente disponha de acesso 

imediato à ferramenta necessária para a sua utilização uma arma de fogo 

compatível com o calibre do projétil , porque, inexistindo tal artefato dentro 

da esfera de disponibilidade dele, aquele objeto (a munição) não poderá 

ser deflagrado, carecendo, assim, de potencialidade lesiva, sem qualquer 

possibilidade de ameaça concreta ao bem jurídico penalmente tutelado, com a 

resultante atipicidade da conduta em sua dimensão material.

Sustenta o recorrente negativa de vigência ao artigo 12 da Lei n. 

10.826/2003 ao argumento de que para a confi guração do delito não se exige 

a ocorrência de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, haja vista se tratar de 

crime de mera conduta e de perigo abstrato, e que a jurisprudência dominante 
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reconhece a tipicidade do crime em comento, ainda que as munições sejam 

encontradas desacompanhadas da arma capaz de defl agrá-las, pois possuem 

sufi ciente potencialidade lesiva contra a segurança e a incolumidade pública.

Apresentadas as contrarrazões, manifestou-se o Ministério Público Federal 

pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): De início, 

acerca do princípio da insignifi cância, insta ressaltar que se consolidou na 

jurisprudência das Cortes Superiores o entendimento de que sua aplicação 

pressupõe o preenchimento concomitante de quatro requisitos: a) a mínima 

ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da 

ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a 

inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A esse respeito, confi ra-se a ementa do HC n. 84.412-0/SP, julgado na 

Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que se tornou referência acerca 

do tema não apenas no Pretório Excelso mas também nesta Corte Superior de 

Justiça:

Princípio da insignifi cância. Identifi cação dos vetores cuja presença legitima o 

reconhecimento desse postulado de política criminal. Conseqüente descaracterização 

da tipicidade penal em seu aspecto material. Delito de furto. Condenação imposta a 

jovem desempregado, com apenas 19 anos de idade. “Res furtiva” no valor de R$ 

25,00 (equivalente a 9,61% do salário mínimo atualmente em vigor). Doutrina. 

Considerações em torno da jurisprudência do STF. Pedido deferido. O princípio da 

insignifi cância qualifi ca-se como fator de descaracterização material da tipicidade 

penal. – O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão 

com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado 

em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade 

penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado 

- que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, 

a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta 

do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo 

grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão 

jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no 

reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, 

em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder 
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Público. O postulado da insignifi cância e a função do Direito Penal: “de minimis, non 

curat praetor”. - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância 

de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se 

justifi cam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da 

sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente 

naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, 

efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal 

não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por 

não importar em lesão signifi cativa a bens jurídicos relevantes - não represente, 

por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, 

seja à integridade da própria ordem social. (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, 

Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ 19.11.2004)

Do exposto resulta que a incidência do cânone diz com fatos dotados de 

mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, de reduzido grau 

de reprovabilidade do comportamento e que a lesão jurídica provocada seja 

inexpressiva.

Por outro lado, conforme o Estatuto do Desarmamento, constituem crimes 

as condutas consistentes em possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter 

em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua 

guarda ou ocultar  arma de fogo ou munição. Em tais delitos o bem jurídico 

tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social.

Demais disso, os delitos de posse e porte de arma de fogo ou de munição 

são crimes formais, de mera conduta e de perigo abstrato e se consumam 

independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, sendo o 

dano presumido pelo tipo penal.

Assim, como regra geral, é inaplicável o princípio da insignifi cância aos 

crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição notadamente porque não 

se cuidam de delitos desprovidos de periculosidade social em face mesmo da 

natureza dos bens jurídicos tutelados e do princípio da proteção efi ciente.

Com efeito, é pacífi ca a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido 

de que os delitos de porte de armas e munição de uso permitido ou restrito, 

tipifi cados nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são crimes de mera 

conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva, sendo 

inaplicável o princípio da insignifi cância independentemente da quantidade 

apreendida, como se colhe em reiterados precedentes de ambas as turmas com 

competência em matéria penal deste Superior Tribunal de Justiça e também das 

duas turmas do Supremo Tribunal Federal.
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Todavia, considerando as especifi cidades do presente caso concreto e os recentes 

julgados do Supremo Tribunal Federal que admitiram a aplicação do princípio da 

insignifi cância em sede de porte de munição, entendo que a questão comporta melhor 

e mais detido exame com vistas à adoção de solução diversa em casos excepcionais 

quando puder ser aferida a absoluta ausência de signifi cado lesivo.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 

104.410, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, relativo à arma 

desmuniciada, reafi rmando a natureza de perigo abstrato dos delitos do Estatuto 

do Desarmamento, não se descurou de aventar e reconhecer a possibilidade 

de se afastar a tipicidade material quando puder se aferida concretamente a 

absoluta ausência de signifi cado lesivo, valendo conferir, para tanto, o seguinte 

excerto do julgado:

Não descuro da realidade, inclusive daquela formada por situações possíveis 

de ocorrer nos mais diversos rincões deste país e que, em tese, ainda que 

subsumidas à tipicidade formal, são desprovidas de qualquer signifi cação social.

A questão, portanto, de possíveis injustiças pontuais, de absoluta ausência 

de signifi cado lesivo deve ser aferida concretamente e não em linha diretiva de 

ilegitimidade normativa.

Devemos cindir a questão em dois momentos: da elaboração da norma 

incriminadora e da aplicação do direito ao caso concreto. Aliás, como sói ocorrer 

em todas as situações abarcadas pelo direito.

Assim, a questão, ao meu sentir, não reside na tipifi cação da conduta, mas na 

aplicação do direito aos diversos fatos que se verifi cam no cotidiano. Na avaliação 

concreta realizada pelo juiz, ao pretensamente realizar um juízo de subsunção do 

fato à norma. (...)

Confi ra-se, a propósito, a ementa do decisum:

Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo desmuniciada. (A)tipicidade da 

conduta. Controle de constitucionalidade das leis penais. Mandatos constitucionais 

de criminalização e modelo exigente de controle de constitucionalidade das leis em 

matéria penal. Crimes de perigo abstrato em face do princípio da proporcionalidade. 

Legitimidade da criminalização do porte de arma desmuniciada. Ordem denegada. 

1. Controle de constitucionalidade das leis penais. 1.1. Mandatos Constitucionais 

de Criminalização: A Constituição de 1988 contém um signifi cativo elenco de 

normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam 

a criminalização de condutas (CF, art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7º, X; art. 227, § 

4º). Em todas essas normas é possível identifi car um mandato de criminalização 

expresso, tendo em vista os bens e valores envolvidos. Os direitos fundamentais 
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não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção 

(Eingriff sverbote), expressando também um postulado de proteção (Schutzgebote). 

Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição 

do excesso (Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como 

proibições de proteção insufi ciente ou imperativos de tutela (Untermassverbote). 

Os mandatos constitucionais de criminalização, portanto, impõem ao legislador, 

para o seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da 

proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção 

insufi ciente. 1.2. Modelo exigente de controle de constitucionalidade das leis 

em matéria penal, baseado em níveis de intensidade: Podem ser distinguidos 

3 (três) níveis ou graus de intensidade do controle de constitucionalidade de 

leis penais, consoante as diretrizes elaboradas pela doutrina e jurisprudência 

constitucional alemã: a) controle de evidência (Evidenzkontrolle); b) controle de 

sustentabilidade ou justifi cabilidade (Vertretbarkeitskontrolle); c) controle material 

de intensidade (intensivierten inhaltlichen Kontrolle). O Tribunal deve sempre levar 

em conta que a Constituição confere ao legislador amplas margens de ação para 

eleger os bens jurídicos penais e avaliar as medidas adequadas e necessárias para 

a efetiva proteção desses bens. Porém, uma vez que se ateste que as medidas 

legislativas adotadas transbordam os limites impostos pela Constituição – o 

que poderá ser verifi cado com base no princípio da proporcionalidade como 

proibição de excesso (Übermassverbot) e como proibição de proteção defi ciente 

(Untermassverbot) –, deverá o Tribunal exercer um rígido controle sobre a atividade 

legislativa, declarando a inconstitucionalidade de leis penais transgressoras de 

princípios constitucionais. 2. Crimes de perigo abstrato. Porte de arma. Princípio da 

proporcionaldiade. A Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) tipifi ca o 

porte de arma como crime de perigo abstrato. De acordo com a lei, constituem 

crimes as meras condutas de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter 

em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua 

guarda ou ocultar arma de fogo. Nessa espécie de delito, o legislador penal não 

toma como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta 

a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona 

grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo 

ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si 

só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A tipifi cação 

de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor 

alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais 

supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, 

a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de 

avaliação e de decisão, defi nir quais as medidas mais adequadas e necessárias 

para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher 

espécies de tipifi cação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a atividade 

legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, 

poderá ser tachada de inconstitucional. 3. Legitimidade da criminalização do porte 

de arma. Há, no contexto empírico legitimador da veiculação da norma, aparente 
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lesividade da conduta, porquanto se tutela a segurança pública (art. 6º e 144, CF) 

e indiretamente a vida, a liberdade, a integridade física e psíquica do indivíduo 

etc. Há inequívoco interesse público e social na proscrição da conduta. É que a 

arma de fogo, diferentemente de outros objetos e artefatos (faca, vidro etc.) tem, 

inerente à sua natureza, a característica da lesividade. A danosidade é intrínseca 

ao objeto. A questão, portanto, de possíveis injustiças pontuais, de absoluta ausência 

de significado lesivo deve ser aferida concretamente e não em linha diretiva de 

ilegitimidade normativa. 4. Ordem denegada. (HC 104.410, Relator(a): Min. Gilmar 

Mendes, Segunda Turma, julgado em 06.03.2012, Acórdão Eletrônico DJe-062 

divulg 26.03.2012 public 27.03.2012)

Posto isso, no presente caso, consta dos autos que foi oferecida denúncia 

contra o recorrente nos seguintes termos:

José Batista dos Santos, vulgo “Batista”, brasileiro, ourives, portador do RG n. 

109.068.993 SSP/SP e CPF n. 017.785.648-36, nascido em 11.04.1961, natural de 

Santo Anastácio/SP, fi lho de Ernesto Pereira dos Santos e Maria Batista dos Santos, 

residente na Rua Amin José, n. 620 - fundos, Centro, nesta cidade, em razão do 

seguinte fato:

No dia 30 de novembro de 2012, por volta das 09h50min, na Joalheria A Joia, 

localizada na Rua Amin José, n. 120, Centro, nesta cidade, José Batista dos Santos 

adquiriu e tinha em depósito, em proveito próprio, no exercício de sua atividade 

comercial, objetos que devia saber ser produto de crime.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, José Batista 

dos Santos possuía 03 munições calibre 32, ogival, marca Aguila, não defl agradas, 

conforme descritas no item 33 do auto de apreensão às f. 40, de uso permitido, 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de seu local 

de trabalho.

Segundo apurado, Denys Angelo da Silva cometeu diversos furtos nesta cidade 

e, após ser capturado, confessou a autoria dos diversos delitos e informou que as 

joias que subtraía eram vendidas, em várias oportunidades, para o denunciado, 

em razão da profi ssão do mesmo. Diante desta informação, foi ajuizado pela 

Autoridade Policial o Pedido de Busca e Apreensão n. 0003010-07.2012.8.12.0007, 

o qual foi acolhido pelo Juiz e expedido o competente mandado.

Ao cumprir o mandado de busca e apreensão, os Investigadores de Polícia 

descobriram que o denunciado adquiriu de Dennys e tinha em depósito 

diversas joias, objeto de furto, além de três munições calibre 32, as quais foram 

apreendidas às f. 38/40.

Ao que se tem dos autos, o recorrente é ourives que vive de sua prof issão 

comercializando joias, e não há qualquer notícia nos autos de que ele esteja ligado a 

práticas criminosas, valendo anotar, inclusive, que o crime de receptação, também 
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imputado na denúncia, já foi afastado pelo Tribunal de Justiça à consideração 

de que “Nesse contexto, dado em conta que não há falta de correspondência 

manifesta entre o valor dos objetos e o preço pago por eles, ou seja, desproporção 

fl agrante entre os dois, na medida em que tais joias foram avaliadas pelo importe 

global de R$ 561,00 (quinhentos e sessenta e um reais), e compradas pelo réu 

por R$ 400,00 (quatrocentos reais) isto é, menos de 30% (trinta por cento) do 

valor de avaliação , aliada ao fato de que se cuidam de joias de pequeno custo, 

indicativo de que a mera circunstância de terem sido oferecidas a ele por pessoa 

humilde não tem o condão de provocar a suspeita de serem coisas produtos de 

crime, a meu juízo, não há falar em dolo, em elemento subjetivo do tipo, pois 

o réu, obviamente, não poderia ter conhecimento acerca da origem criminosa 

daqueles bens, sendo forçoso reconhecer, portanto, que o fato é atípico.” (fl . 436)

Demais disso, não é possível vislumbrar, no fato concreto em exame, que a 

conduta do recorrente seja capaz de expor a perigo a segurança da sociedade, uma 

vez que foram apreendidas apenas três munições dentro da gaveta de uma mesa no 

interior do seu estabelecimento comercial, desacompanhadas de arma de fogo, de modo 

que as munições apreendidas não estavam disponíveis para uso e, portanto, eram 

incapazes, por si só, de provocar perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Assim, a conduta imputada ao recorrente não se mostra típica em 

sua dimensão material porque falta à espécie a mínima ofensividade e a 

periculosidade social, necessárias para a confi guração do delito, de modo que 

o caso comporta excepcional solução, com a exclusão da tipicidade pela adoção 

dos princípios da insignificância, da ofensividade, da subsidiariedade e da 

proporcionalidade, pena de se converter a jurisdição penal ao mero punitivismo 

e/ou positivismo legalista.

Com efeito, diversamente da posse de arma desmuniciada, em que se 

argumenta que o artefato é capaz, por si só, de intimidar, constranger e ameaçar, 

produzindo risco à paz social, bem como da posse de várias munições em um 

contexto que denote que o agente pretendia fazer uso delas ou se encontrava 

envolvido em práticas criminosas, tenho que a posse de poucas munições - não 

raros os casos em que são apreendidos apenas um projétil - pode, a depender 

das circunstâncias do caso concreto, excepcionalmente, denotar que a conduta 

não representa perigo concreto nem abstrato, vale dizer, que inexiste perigo 

de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados pela norma, 

imediatos (incolumidade pública e paz social) ou mediatos (vida, integridade 

física, patrimônio, liberdade, dentre outros).
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A propósito do tema, colhem-se os seguintes precedentes do Pretório 

Excelso que admitiram a aplicação do princípio da insignifi cância em porte de 

munição:

Habeas corpus. Penal. Art. 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/2003). 

Porte ilegal de munição de uso restrito. Ausência de ofensividade da conduta ao 

bem jurídico tutelado. Atipicidade dos fatos. Ordem concedida. I - Paciente que 

guardava no interior de sua residência uma munição de uso restrito, calibre 9mm. 

II - Conduta formalmente típica, nos termos do art. 16 da Lei n. 10.826/2003. III - 

Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada 

de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV - Ordem concedida para 

determinar o trancamento da ação penal. (HC 132.876, Relator(a): Min. Ricardo 

Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 16.05.2017, Processo Eletrônico DJe-

116 divulg 1º.06.2017 public 02.06.2017)

Habeas corpus. Delito do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003. Paciente portando 

munição. Atipicidade material da conduta. Incidência do princípio da insignifi cância. 

Ordem concedida. 1. A análise dos documentos pelos quais se instrui pedido e dos 

demais argumentos articulados na inicial demonstra a presença dos requisitos 

essenciais à incidência do princípio da insignifi cância e a excepcionalidade do 

caso a justifi car a fl exibilização da jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo 

a qual o delito de porte de munição de uso restrito, tipifi cado no art. 16 da Lei n. 

10.826/2003, é crime de mera conduta. 2. A conduta do Paciente não resultou 

em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a lesionar 

ou colocar em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio 

da ofensividade. Não se há subestimar a natureza subsidiária, fragmentária do 

direito penal, que somente deve ser acionado quando os outros ramos do direito 

não forem sufi cientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos. 3. Ordem 

concedida. (HC 133.984, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado 

em 17.05.2016, Processo Eletrônico DJe-112 divulg 1º.06.2016 public 02.06.2016)

No mesmo sentido, colhe-se, ainda, o recente julgado do Supremo Tribunal 

Federal:

Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Art. 12 do Estatuto do Desarmamento 

(Lei n. 10.826/2003). Posse irregular de munição de uso permitido. Ausência de 

ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado. Atipicidade dos fatos. Recurso 

provido. I – Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição 

de uso permitido, calibre 22. II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 

12 da Lei n. 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição 

apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. 

IV – Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação 

ao delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

974

(RHC 143.449, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 

26.09.2017, Processo Eletrônico DJe-231 divulg 06.10.2017 public 09.10.2017)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ministerial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.707.948-RJ (2017/0282003-2)

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Recorrido: L A DE A

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

EMENTA

Recurso especial. Ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha. Pena 

exclusiva de multa. Impossibilidade. Art. 17 da Lei n. 11.340/2006. 

Anotação na FAC do recorrente com trânsito em julgado há mais de 20 

anos. Direito ao esquecimento. Afastamento dos maus antecedentes. 

Recurso especial provido em parte.

1. Conforme previsão do art. 17 da Lei Maria da Penha, não é 

cabível, em hipóteses de violência ou grave ameaça contra a mulher no 

âmbito doméstico, a aplicação somente da pena de multa, ainda que o 

crime pelo qual o réu foi condenado tenha previsão alternativa dessa 

espécie de sanção. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é fi rme em assinalar que 

condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser 

consideradas como maus antecedentes para efeito de fi xação da pena-

base. Entretanto, quando os registros da folha de antecedentes do réu 

são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento 

de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao 

esquecimento.
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3. Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos 

antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fi ns de 

aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da 

ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações 

anteriores confi gurem reincidência, esse mesmo fundamento – o lapso 

temporal – deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, 

em tese, de maus antecedentes.

4. Recurso especial provido em parte a fi m de afastar a aplicação 

exclusiva da pena de multa. Determinado o envio de cópia dos autos 

ao Juízo da condenação para imediata execução da pena imposta.

ACÓRDÃO

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

os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao 

recurso especial, com determinação, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Nefi  Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro e Sebastião Reis 

Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justifi cadamente, a Sra. 

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura.

Brasília (DF), 10 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 16.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: O Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro interpõe recurso especial, fundado no art. 105, III, “a”, da 

Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele estado 

(Apelação Criminal n. 0006680-60.2014.8.19.0210).

Nesta Corte, o Parquet aponta violação dos arts. 17 da Lei n. 11.340/2006 

e 59 do Código Penal. Para tanto, argumenta que “a Lei Maria da Penha, 

incidente no caso, impossibilita qualquer tipo de sanção que implique apenas 

e tão somente no pagamento de numerário” (fl . 211). Ainda, entende que 

“condenações anteriores que não gerem reincidência devem ser consideradas 

maus antecedentes para efeito de fi xação da pena-base, isto independentemente 

de seu trânsito em julgado ter ocorrido há mais de 5 (cinco) anos” (fl s. 217-218).
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Requer o reconhecimento da presença dos maus antecedentes e a cassação 

da pena de multa.

Intimada, a defesa apresentou contrarrazões às fl s. 236-345.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso 

especial (fl s. 364-365).

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator):

I. Admissibilidade

De início, constato a tempestividade do recurso especial interposto com 

espeque no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal e verifi co o preenchimento 

dos requisitos constitucionais, legais e regimentais para seu processamento.

II. Contextualização

Depreende-se dos autos que o recorrido foi condenado a 1 mês e 15 

dias de detenção, em regime aberto, pena essa substituída por restritiva de 

direito consistente na prestação de serviços à comunidade, como incurso no 

art. 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 5º da Lei n. 11.340/2006. A 

reprimenda foi assim individualizada (fl s. 96-97, grifei):

As circunstâncias previstas no art. 59 do C.P são desfavoráveis ao acusado.

Como se vê de sua FAC, o mesmo possui condenação transitada em julgado, que 

embora não possa repercutir para efeito de reincidência, pode ser considerada para 

efeitos de maus antecedentes. Assim, fi xo a pena-base em 01 (um) mês e 05 (cinco) 

dias de detenção.

Inexistem circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante prevista no art. 

61, II, “f’ do Código Penal porque patente que a ameaça foi praticada no âmbito da 

violência doméstica pelo que aumento a pena para 1 (um) mês e 15 (quinze) dias 

de detenção.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno 

defi nitiva a pena antes fi xada em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, não é cabível a 

substituição da pena, por força do artigo 44 do CP. Contudo, a doutrina é pacífi ca 

em permitir a substituição quando se trata de infração de menor potencial ofensivo, 
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mesmo diante da presença da violência ou grave ameaça, como in casu (lesão leve, 

ameaça ou constrangimento ilegal).

[...]

Igualmente o STJ já decidiu pela possibilidade de substituição da pena privativa 

de liberdade por pena restritiva de direito, desde que não seja consubstanciada no 

pagamento de cestas básicas ou prestação pecuniária, isoladamente, como dispõe 

o art. 17, da Lei n. 11.340/2006 (HC 207.978/MS; julgamento em 27.03.2012, Relator 

Min. Jorge Mussi).

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito 

consubstanciada em prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida após o 

trânsito em julgado.

Em caso de conversão, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, 

conforme art. 33, § 2º, c, do Código Penal.

Irresignado, o acusado interpôs apelação perante o Tribunal estadual, 

que deu parcial provimento ao recurso para afastar os maus antecedentes e 

estabelecer a pena defi nitiva do réu em 11 dias-multa, nos seguintes termos (fl s. 

176-180, destaquei):

Se a Lei n. 11.340/2006 veda a substituição da PPL por multa, não impede, nem 

poderia fazê-lo, a aplicação da multa prevista como pena autônoma, no próprio 

preceito secundário do tipo penal imputado.

In casu, o tipo penal imputado (art. 147) previu, em seu preceito secundário, as 

penas de detenção (de um a seis meses), ou multa, sendo esta última estabelecida 

segundo a exata disciplina dos arts. 49 e segs. do CP, rigorosamente inconfundível 

frente aquelas resultantes da aplicação dos arts. 43, I, e 45, par. 1º, do mesmo 

Diploma (prestação pecuniária).

Ora, multa é uma espécie de pena, conforme expõe o artigo 32, III, do Código 

Penal.

Tendo em vista que a Juíza a quo não fundamentou a razão pela qual teria 

deixado de considerar da multa como pena autônoma, do próprio tipo imputado 

(a qual, por certo, não se enquadra na exata disciplina restritiva do art. 17 da 

Lei Maria da Penha), optando por substituir diretamente a pena privativa de 

liberdade, por restritiva de direitos, deve haver revisão radical da sanção a fi nal 

imposta.

[...]

Nesse diapasão, cabe aqui consignar que assiste razão a defesa, uma vez 

que a magistrada de primeiro grau incorreu em equívoco, ao considerar como 

maus antecedentes a anotação n. 01 gravada na FAC do réu (pasta 62) referente a 
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condenação pelo crime previsto no art. 213 do CP, constando data do transito em 

julgado em 25.08.1994.

Como assevera o Min. Dias Toff oli, em seu voto no HC n. 119.200/PR, impetrado 

contra o REsp n. 1.376.390/PR, “O homem não pode ser penalizado eternamente 

por deslizes em seu passado, pelos quais já tenha sido condenado e tenha 

cumprido a reprimenda que lhe foi imposta em regular processo penal”.

Entender o contrário seria eternizar os efeitos de uma condenação.

[...]

Entender o contrário seria eternizar os efeitos de uma condenação. Em 

verdade, o juízo perpétuo de condenação implica em condenação da própria 

sociedade, que não conseguiu cuidar de forma adequada do fato anteriormente 

julgado. Traz em si a declaração de falência do sistema de Justiça.

[...]

Assim sendo, garantido o direito ao esquecimento, sendo-lhe favoráveis as 

circunstancias do art. 59 do CP, conduz a fi xação da pena-base no seu exato mínimo 

legal, em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Na segunda fase, reconhecida a agravante do prevista no art. 61, II, “f ’ do 

Código Penal, aumento a pena na fração de 1/6, estabeleço a pena intermediária 

em 11 dias multa, patamar que torno definitivo, ante a ausência causas de 

aumento ou de diminuição a serem consideradas na terceira fase.

Excluo a previsão do regime prisional, aberto, para o caso de descumprimento, 

porque fora da disciplina dos arts. 49 e segs. do mesmo Diploma Legal.

Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso 

defensivo para afastar o reconhecimento como maus antecedentes a anotação n. 

01 gravada na FAC do réu e de ofício, aplicar a pena de multa, prevista no preceito 

secundário do tipo (art. 147 do CP), cristalizada em 11 (onze) dias-multa, fi xado o 

dia multa em 1/30 do salário mínimo.

III. Violação do art. 17 da Lei n. 11.340/2006

O art. 17 da Lei n. 11.340/2006 dispõe: “É vedada a aplicação, nos casos 

de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou 

outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o 

pagamento isolado de multa”.

Acerca da interpretação deste artigo, colhem-se da doutrina as seguintes 

impressões:

O objetivo do legislador foi impedir que eventuais substituições de penas 

privativas de liberdade por penas restritivas de direitos se resumissem ao 
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pagamento em pecúnia ou em cestas básicas e, por conseguinte, deixassem de 

gerar efeitos na diminuição da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Restava a ideia de que a execranda violência era um mal a ser tarifado em termos 

meramente econômicos. Assim, eventual substituição de pena não pode ser em 

pecúnia (pena restritiva de direitos de prestação pecuniária) ou com a cominação 

isolada de pena de multa, ambas vedadas com o mesmo objetivo. (BIANCHINI, 

Alice. Lei Maria da Penha: Lei n. 11.340/2006: aspectos assistenciais, protetivos e 

criminais da violência de gênero. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 238, destaquei).

De qualquer forma, o legislador quis deixar claro que a integridade da mulher 

não tem valor econômico e não pode ser trocada por moeda.

[...]

Como bem afirma Leda maria Hermann: as penas de natureza pecuniária 

ou fi nanceira são impróprias para situações de violência doméstica e familiar, 

porquanto: (a) transferem-se à família – prole, esposa ou companheira (muitas 

vezes à própria ofendida), quando o agressor é também o provedor do grupo 

familiar; (b) não são resolutivas em relação ao confl ito, porque o desconsideram, 

levando em conta, isoladamente, o episódio (fato típico) que originou o 

procedimento. (DIAS. Maria Berenice. Lei Maria da Penha: A efetividade da Lei 

11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 4 ed. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 91, grifei)

Assim também tem decidido este Superior Tribunal. Ilustrativamente:

1. Nos termos do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, possível a aplicação da 

pena de prisão simples ou de multa. A decisão por uma ou outra sanção encontra-

se dentro da discricionariedade do magistrado. A negativa de aplicação da sanção 

pecuniária, por ser menos gravosa, deve ser devidamente fundamentada nos 

termos do art. 92, IX, da CF.

2. Constitui fundamento idôneo para a opção pela pena privativa de liberdade 

a indicação de ser o agente economicamente hipossufi ciente, especialmente 

em infração de violência doméstica, onde não deve a via patrimonial ser utilizada 

para apenamento, trocando a violência à mulher pelo dinheiro - análoga incidência 

justifi cadora do art. 17 da Lei n. 11.340/2006, de substituição por pena de multa. 

3. Ordem denegada. (HC n. 387.578/RJ, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 6ª T. DJe 

26.4.2017, destaquei)

Habeas corpus substitutivo de recurso. Descabimento. Violência doméstica. 

Crime de ameaça. Aplicação autônoma da pena de multa. Impossibilidade. Art. 

17 da Lei n. 11.340/2006. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ não 

conhecido.

[...]
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2. A Lei Maria da Penha impossibilita a aplicação, ainda que de forma autônoma, 

de penalidades que se limitam ao pagamento de prestação pecuniária, multa ou 

cestas básicas, aos agentes que cometam os delitos que aquele diploma legal buscou 

reprimir.

Habeas corpus não conhecido (HC n. 377.150/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 

5ª T., DJe 17.2.2017, grifei).

Dessa forma, entendo não ser cabível, em hipóteses de violência ou grave 

ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, a aplicação somente da pena de multa, 

ainda que o crime pelo qual o réu foi condenado tenha previsão alternativa dessa 

espécie de sanção.

IV. Maus antecedentes

Nas razões recursais, o Ministério Público estadual defende a tese de que 

as condenações criminais com trânsito em julgado há mais de cinco anos podem 

ser consideradas para valorar negativamente os antecedentes criminais do 

acusado e que tal entendimento deve ser aplicado ao presente caso.

Dúvidas não há de que, “Nos termos da orientação desta Casa, é possível 

a exasperação da pena-base com fulcro em condenações anteriores transitadas em 

julgado há mais de 5 anos, porquanto, apesar de não espelharem a reincidência, pois 

alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código 

Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu” (AgRg 

no AREsp n. 346.827/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 

21.11.2017, destaquei.)

Sem embargo desse entendimento, as peculiaridades deste caso concreto me 

levam a decidir de forma distinta.

Com efeito, o Juiz sentenciante, ao concluir pela existência de maus 

antecedentes, como esclareceu o Tribunal estadual, o fez com base em somente 

uma condenação anterior: “pelo crime previsto no art. 213 do CP, constando 

data do trânsito em julgado em 25.08.1994” (fl . 178).

Dadas tais peculiaridades – os maus antecedentes foram reconhecidos diante de 

uma condenação transitada em julgado há mais de 20 anos –, tenho a compreensão 

de que não há como reconhecer a existência da mencionada circunstância judicial 

apenas pela simples existência de uma condenação transitada em julgado cuja extinção 

da punibilidade se deu há tanto tempo.
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Saliento – frise-se – que não estou afi rmando que o mero decurso do 

período depurador da reincidência seja sufi ciente para, por si só, impedir toda 

e qualquer valoração sobre os antecedentes, até porque a hipótese prevista no 

art. 64, I, do Código Penal trata tão somente da reincidência. Da mesma forma, 

não estou, simplesmente, descuidando de observar o entendimento desta Corte 

de que condenações prévias, com trânsito em julgado há mais de cinco anos, 

apesar de não ensejarem reincidência, podem servir de alicerce para valoração 

desfavorável dos antecedentes.

Contudo, considero que eternizar a valoração negativa dos antecedentes 

não se coaduna com o Direito Penal do fato.

Rememoro, por oportuno, que a discussão sobre o tema não é recente nesta 

Corte Superior de Justiça. Por ocasião do julgamento do RHC n. 2.227/MG, em 

sessão realizada no dia 18.12.1992, o Ministro Vicente Cernicchiaro, ao apreciar 

caso similar, enfatizou, em voto vencedor, que “o fato, como acontecimento 

histórico, nem sempre é relevante normativamente”, havendo salientado que 

a norma inserta no inciso I do art. 64 do Código Penal “harmoniza-se com o 

sistema do Código Penal que subscreve o princípio - tempus omnia solvet”. Nesse 

contexto, concluiu que “Não há, pois, estigma permanente no Direito Penal” 

(Relator Ministro Pedro Acioli, rel. p/ acórdão Ministro Vicente Cernicchiaro, 

6ª T., DJ 29.3.1993).

Confi ra-se, a propósito, a íntegra do voto vencedor:

O crime ocorreu no dia 5 de março de 1991 (fl s. 99).

Quanto ao delito anterior, pelo qual o Paciente também foi condenado, aos 14 

de fevereiro de 1981, cumpriu a pena no dia 24 de janeiro de 1985 (fl s. 122).

Em sendo assim, entre o cumprimento da condenação e o crime seguinte, 

transcorreram mais de cinco anos.

Incide, por isso, o disposto no art. 64, I do Código Penal, verbis:

[...]

Essa norma harmoniza-se com o sistema do Código Penal que subscreve o 

princípio - tempus omnia solvet. Tanto assim a prescrição da pretensão punitiva e a 

prescrição da pretensão executória se operam com o passar do tempo.

A reincidência, por sua vez, não é considerada.

Ocorrem, pois, extinção da punibilidade e não caracteriza circunstância 

agravante.

Coordena-se, ademais, com as regras do Direito Penal e Criminologia 

modernas, visto longo espaço entre o cumprimento da pena e a nova infração 
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denotar ausência de periculosidade, confi gurando, pois, conduta não voltada para a 

criminalidade.

Não há, pois, estigma permanente no Direito Penal. Nem menos para executar a 

pena.

Dessa forma, o fato não poderia ser levado em conta como antecedente 

negativo.

Repita-se, o fato, como acontecimento histórico, nem sempre é relevante 

normativamente. A hipótese dos autos, data venia, é ilustração eloquente.

Faço menção – também para enfatizar as implicações do transcurso do 

tempo no Direito e nas relações humanas – a dois recursos especiais julgados 

pela Quarta Turma deste Superior Tribunal, ambos de relatoria do Ministro Luis 

Felipe Salomão. O primeiro, o REsp n. 1.334.097/RJ, relativo ao caso conhecido 

como “Chacina da Candelária”; o segundo, o REsp n. 1.335.153/RJ, referente ao 

caso “Aida Curi”, ambos publicado no DJe de 10.9.2013.

Os votos condutores dos acórdãos citados pontuaram que:

5. A tese do direito ao esquecimento ganha força na doutrina jurídica brasileira 

e estrangeira, tendo sido aprovado, recentemente, o Enunciado n. 531 na VI 

Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ, cujo teor e justifi cativa ora se 

transcrevem:

Enunciado 531 – A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da 

informação inclui o direito ao esquecimento.

Artigo: 11 do Código Civil

Justifi cativa: Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação 

vêm-se acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem 

histórica no campo das condenações criminais. Surge como parcela importante 

do direito do ex-detento à ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de 

apagar fatos ou reescrever a própria história, mas apenas assegura a possibilidade 

de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais especifi camente o modo e 

a fi nalidade com que são lembrados.

A teoria em apreço encontra inspiração em artigo intitulado Th e Right to 

Privacy, de autoria de Samuel D. Warren e do então futuro juiz da Suprema 

Corte norte-americana Louis Brandeis, publicado em 15.12.1890, em edição da 

Harvard Law Review (Vol. IV, December 15, 1890, N. 5), que bem desdobra o 

right to be let alone.

É certo que tanto o artigo quanto os casos debatidos nos citados julgados 

tratam da extensão do dano pela violação do direito à privacidade e do direito 
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de ser deixado em paz (direito ao esquecimento), na esfera civil. Entretanto, 

entendo que a essência dessa doutrina – com adaptações e temperamentos, por óbvio 

– pode ser invocada no caso, pois, no que diz respeito ao direito de ser esquecido, 

de que é titular aquele sobre quem recai o peso de uma condenação penal, o 

substancioso voto lançado no referido REsp n. 1.334.097/RJ não poderia ser 

mais esclarecedor:

Especifi camente no que concerne ao confronto entre o direito de informação 

e o direito ao esquecimento dos condenados e dos absolvidos em processo 

criminal, a doutrina não vacila em dar prevalência, em regra, ao último, 

ressalvando-se – como aqui se ressalvou – a hipótese de crimes genuinamente 

históricos, quando a narrativa desvinculada dos envolvidos se fi zer impraticável:

Se a pessoa deixou de atrair notoriedade, desaparecendo o interesse público 

em torno dela, merece ser deixada de lado, como desejar. Isso é tanto mais 

verdade com relação, por exemplo, a quem já cumpriu pena criminal e que precisa 

reajustar-se à sociedade. Ele há de ter o direito a não ver repassados ao público os 

fatos que o levaram à penitenciária (MENDES, Gilmar Ferreira [et. al.]. Curso de 

direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 374).

Mas não é por isso tudo que a informação ou comunicação de fatos criminosos 

sejam ilimitadas, infensas a qualquer restrição. Máxime quando se tem em conta a 

divulgação de um fato criminoso associado a certa pessoa a quem se atribua sua 

autoria.

Há uma primeira restrição que, na palavra de Hermano Duval, diz com o direito 

ao esquecimento que assiste ao condenado, o que para Costa Andrade representa 

um direito à ressocialização do criminoso, não estranho à legislação pátria [...]

Por esse direito, então, aquele que tenha cometido um crime, todavia já cumprida 

a pena respectiva, vê a propósito preservada sua privacidade, honra e imagem.

Cuida-se inclusive de garantir ou facilitar a interação e reintegração do indivíduo 

à sociedade, quando em liberdade, cujos direitos da personalidade não podem, 

por evento passado e expirado, ser diminuídos.

Isso encerra até corolário da admissão, já antes externada, de que fatos 

passados, em geral, já não mais despertam interesse coletivo. Assim também com 

relação ao crime, que acaba perdendo, com o tempo, aquele interesse público 

que avultava no momento de seu cometimento ou mesmo de seu julgamento.

É claro que essa consideração não se aplica àqueles crimes históricos, que passam 

enfi m para a história, aos grandes genocídios, como é o exemplo nazista, citado 

por Costa Andrade. Aliás, pelo contrário, esses são casos que não devem mesmo ser 

esquecidos (GODOY, Claudio Luiz Bueno de. A liberdade de imprensa e os direitos 

da personalidade. São Paulo: Atlas, 2001, p. 89-90).
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Com efeito, o reconhecimento do direito ao esquecimento dos condenados 

que cumpriram integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram absolvidos em 

processo criminal, além de sinalizar uma evolução cultural da sociedade, confere 

concretude a um ordenamento jurídico que, entre a memória – que é a conexão 

do presente com o passado – e a esperança – que é o vínculo do futuro com o 

presente –, fez clara opção pela segunda.

E é por essa ótica que o direito ao esquecimento revela sua maior nobreza, 

pois afi rma-se, na verdade, como um direito à esperança, em absoluta sintonia 

com a presunção legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa humana. 

Destaque no original.

Também não posso deixar de mencionar o HC n. 256.210/SP (DJe 

13.12.2013), de minha relatoria, em que a Sexta Turma deste Superior 

Tribunal, à unanimidade, concluiu – agora, sim, especifi camente no âmbito do 

Direito Penal – que o lapso temporal entre a última condenação e a prática da 

infração apurada naquele writ – quase 14 anos – justifi cava a não infl uência 

das condenações anteriores (que se originaram de condutas perpetradas nas 

décadas de 70, 80 e 90) para fi ns de exasperação da pena-base, a título de maus 

antecedentes.

Igualmente, faço menção ao REsp n. 1.160.440/MG (DJe 31.3.2016), 

também de minha relatoria, em que a Sexta Turma, à unanimidade, novamente 

decidiu relativizar a existência de dois registros penais antigos, de modo a não 

lhes imprimir excessivo relevo a ponto de impedir a incidência da minorante 

descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Confi ra-se, a propósito, a ementa 

redigida para o julgado:

Recurso especial. Tráfi co de drogas. Causa especial de diminuição de pena. 

Maus antecedentes. Período depurador. Fração da minorante. Fundamentação 

concreta. Recurso não provido.

1. Consoante entendimento deste Superior Tribunal, decorrido o prazo de 

cinco anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração 

posterior, a condenação anterior, embora não possa prevalecer para fins de 

reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes. Precedentes.

2. Sem embargo, não há como afastar a aplicação da minorante prevista no 

§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas pela simples existência de duas condenações 

transitadas em julgado com extinção da punibilidade há tanto tempo, máxime 

porque, além de o recorrido ser tecnicamente primário ao praticar o crime em 

comento, não há notícias de que se dedique a atividades delituosas ou de que 

integre organização criminosa.
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3. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores confi gurem 

reincidência, esse mesmo fundamento - o lapso temporal - deve ser sopesado na 

análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes.

4. Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha decidido o mérito do 

RE n. 593.818 RG/SC - que, em repercussão geral já reconhecida (DJe 3.4.2009), 

decidirá se existe ou não um prazo limite para se sopesar uma condenação 

anterior como maus antecedentes -, no caso, firme na ideia que subjaz à 

temporalidade dos antecedentes criminais, devem ser relativizados os dois registros 

penais tão antigos do acusado, de modo a não lhes imprimir excessivo relevo a ponto 

de impedir a incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

5. A escolha do percentual de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º, da 

Lei n. 11.343/2006 decorre da discricionariedade vinculada do julgador, de modo 

que a alteração do quantum de redução nesta instância superior depende da 

demonstração de ilegalidade ou de teratologia, inexistente no caso.

6. Recurso especial não provido.

Há não muito tempo, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do 

julgamento do HC n. 126.315/SP (DJe 7.12.2015), aqueceu a discussão a 

respeito da estipulação de um prazo limite para se considerar uma condenação 

como maus antecedentes. O Ministro Gilmar Mendes, relator, destacou a 

impossibilidade de que se atribua à condenação o status de perpetuidade, 

sob o fundamento de que “a possibilidade de sopesarem-se negativamente 

antecedentes criminais, sem qualquer limitação temporal ad aeternum, em 

verdade, é pena de caráter perpétuo mal revestida de legalidade”.

Tenho por certo que foi também por esses fundamentos que o legislador 

de 1977, mediante a alteração na Parte Geral do Código Penal ocasionada pela 

Lei n. 6.146, instituiu a temporalidade para a reincidência e positivou o “período 

depurador” no art. 46, parágrafo único, então vigente, denominado no item 13 

da respectiva Exposição de Motivos como “prescrição da reincidência”, e cuja 

previsão normativa foi mantida no art. 64, I, do atual Codex.

Aliás, em conferência proferida no Seminário Internacional “O Tribunal 

Internacional e a Constituição Brasileira” – promovido pelo Centro de Estudos 

Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em 30.9.1999 –, o Professor Dr. 

Luiz Luisi acentuou que “a proibição de penas perpétuas é um corolário da 

orientação humanitária ordenada pela Constituição, como princípio orientador 

da legislação penal” (trecho citado pelo Ministro Gilmar Mendes, em voto 

proferido no HC n. 126.315/SP).
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Com efeito, não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos 

antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fi ns de aplicação da 

reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas. 

Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores confi gurem 

reincidência, esse mesmo fundamento – o lapso temporal – deve ser sopesado na 

análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes.

No mesmo sentido das conclusões acima expostas, menciono outros 

precedentes da Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça:

[...]

1. À luz do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal 

superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração 

posterior, as condenações penais anteriores não prevalecem para fins de 

reincidência. Podem, contudo, ser consideradas como maus antecedentes, nos 

termos do art. 59 do Código Penal.

2. Entretanto, à luz do princípio da razoabilidade e da teoria do direito ao 

esquecimento, tendo em vista o longo período decorrido desde as condenações 

(aproximadamente 20 anos), deve ser afastada a valoração negativa dos 

antecedentes.

[...]

5. Habeas corpus concedido, a fi m de, afastados os óbices utilizados para negar 

a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da 

Lei n. 11.343/2006, determinar ao Tribunal de origem que proceda à nova análise 

acerca da possibilidade de aplicação do aludido redutor, examinando ainda a 

possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, e de alteração do regime inicial 

de cumprimento de pena, à luz do art. 33 e parágrafos do Código Penal. (HC n. 

391.015/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 24.5.2017)

[...]

2. As condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no 

art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem, 

em princípio, o reconhecimento dos maus antecedentes.

3. Contudo, à luz do princípio da razoabilidade, tendo em conta que a pena 

imposta, relativa ao delito que gerou a valoração negativa dos antecedentes, 

foi cumprida há mais de 16 anos deve ser, excepcionalmente, afastado o trato 

negativo da vetorial.

[...]
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5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para reduzir 

as penas a 1 ano e 1 mês de detenção e 75 dias-multa. (HC n. 354.361/SP, Rel. 

Ministro Nefi  Cordeiro, 6ª T., DJe 7.12.2016)

Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha decidido o mérito 

do RE n. 593.818 RG/SC – que, em repercussão geral já reconhecida (DJe 

3.4.2009), decidirá se existe ou não um prazo limite para se sopesar uma 

condenação anterior como maus antecedentes –, considero que, no caso, fi rme 

na ideia que subjaz à temporalidade dos antecedentes criminais, deve ser afastado 

o único e antigo registro anterior do acusado.

Portanto, diante das peculiaridades deste caso concreto relativas à anotação 

anterior do recorrente cujo trânsito em julgado se deu há mais de 20 anos, 

entendo que a Corte estadual agiu com acerto ao não a reconhecer como maus 

antecedentes.

V. Nova dosimetria

Diante do afastamento da pena exclusiva de multa e da manutenção do 

não reconhecimento dos maus antecedentes, faz-se necessária a realização de 

nova dosimetria.

Verifi co que, ao considerar desfavoráveis os antecedentes do recorrido, o 

Magistrado de primeiro grau aumentou a pena-base em 5 dias. Dessa forma, 

com a desconsideração da referida vetorial, estabeleço a pena-base no mínimo 

legal, a saber, 1 mês de detenção.

Mantenho o aumento de 10 dias, operado pelo Juiz sentenciante, relativo à 

presença da agravante prevista no art. 61, II, “f ”, do Código Penal. Dessa forma, 

ausentes causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, torno-a defi nitiva 

em 1 mês e 10 dias de detenção.

VI. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – 

impossibilidade

Como cediço, para a substituição da sanção privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão dessa benesse, os quais 

se encontram previstos no art. 44 do Código Penal, in verbis:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as 

privativas de liberdade, quando:
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I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime 

não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a 

pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade 

do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa 

substituição seja sufi ciente. (destaquei)

Consta dos autos que a Magistrada de primeiro grau substituiu a pena 

privativa de liberdade do recorrido por restritiva de direitos consistente em 

prestação de serviços à comunidade.

Entretanto, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se 

firmado no sentido de que a prática de delito ou contravenção cometido com 

violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos” (AgRg no REsp n. 1.459.909/MS, 

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 5.9.2014, grifei). No mesmo 

entendimento, cito o julgado abaixo:

[...]

1. Conquanto esta Corte Superior tenha admitido a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a ameaça ou a violência 

envolvidas na prática delitiva forem de menor gravidade, é certo que a conduta 

atribuída ao agravante não pode ser assim compreendida, pois se trata de ameaça 

de morte resultante da sua insatisfação com o fato da vítima estar namorando outra 

pessoa.

2. Caracterizada a grave ameaça à pessoa, aplica-se ao caso a proibição legal 

de substituição prevista no inciso I do art. 44 do Estatuto Repressivo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.464.237/MS, 

Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 14.11.2014, destaquei)

Saliente-se, ainda, que a Terceira Seção desta Corte Superior, em sessão 

realizada em 13.9.2017, editou o verbete sumular n. 588, segundo o qual “a 

prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave 

ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”.

Assim, embora o recorrido haja sido definitivamente condenado 

a reprimenda muito inferior a 4 anos, não se mostra viável a concessão do 

benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 

pelo Juízo sentenciante, à luz do inciso I do art. 44 do Código Penal, em virtude 
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de a infração penal em comento haver sido cometida com grave ameaça e contra sua 

ex-namorada, no âmbito das relações domésticas e familiares.

VII. Execução imediata da pena

Ante o esgotamento das instâncias ordinárias – como no caso –, de acordo 

com entendimento fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 

ARE n. 964.246, sob a sistemática da repercussão geral, é possível a execução da pena 

depois da prolação de acórdão em segundo grau de jurisdição e antes do trânsito em 

julgado da condenação, para garantir a efetividade do direito penal e dos bens 

jurídicos constitucionais por ele tutelados.

VIII. Dispositivo

À vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para afastar a 

pena exclusiva de multa e estabelecer a reprimenda pelo crime previsto no art. 147, 

caput, do Código Penal, na forma do art. 5º da Lei n. 11.340/2006, em 1 mês e 10 

dias de detenção.

Por fi m, determino o envio de cópia dos autos ao Juízo da condenação 

para imediata execução da pena imposta ao recorrente. A determinação deve ser 

desconsiderada caso o réu cumpra, atualmente, a reprimenda.

RECURSO ESPECIAL N. 1.716.072-MG (2016/0300634-2)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Recorrente: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

Recorrido: Paola Letícia da Silva

Advogado: José Márcio da Rosa Lopes e outro(s) - MG011267

EMENTA

Penal. Recurso especial. Corrupção passiva e patrocínio infi el. 

Absolvição. Atipicidade da conduta. Não ocorrência de traição. 

Recurso especial improvido.
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1. Na hipótese dos autos, não fi cou confi gurado o crime de 

corrupção passiva, uma vez que a conduta atribuída à acusada não foi 

por ela praticada durante o exercício de função pública, haja vista a 

extinção de seu contrato de prestação de serviços com a administração 

pública municipal anos antes do fato.

2. Para a caracterização do delito de patrocínio infi el, deve haver 

a traição do dever profi ssional. Na espécie, a orientação errônea e 

aventureira da acusada ao seu cliente confi gura, no máximo, infração 

ética, e não o crime de patrocínio infi el.

3. Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

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

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

maioria, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Vencida a Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura. Os 

Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Antonio Saldanha 

Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente a Dra. Paola Letícia da Silva Romualdo em causa 

própria.

Brasília (DF), 15 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 30.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se de recurso especial 

interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais, com fundamento no art. 

105, III, a, da Constituição Federal, impugnando acórdão do Tribunal de 

Justiça local proferido na Apelação Criminal n. 1.0621.14.001204-1/001, assim 

ementado (fl . 662):

Apelação criminal. Intimação do advogado de prerrogativas da OAB. Ausência de 

previsão legal. Indeferimento de produção de prova. Pedido injustifi cado. Nulidade 
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inexistente. Corrupção passiva. Conduta praticada por particular. Atipicidade. 

Funcionário público. Elemento do tipo. Patrocínio infiel. Cobrança de honorários 

advocatícios. Inocorrência de traição. Absolvição. Conduta não descrita na denúncia. 

- Se o feito não possui interesse coletivo da OAB, de molde a ensejar a intervenção 

do advogado de prerrogativas do referido Órgão de classe, não há que se pleitear 

sua intimação. - A perquirição da capacidade econômica da vítima em nada 

infl ui na eventual ocorrência dos delitos pelos quais a agente responde, motivo 

pelo qual o indeferimento de seu pedido não acarretou qualquer nulidade. - Se 

a conduta não foi praticada por funcionário público, não há que se falar no 

crime de corrupção ativa. - A cobrança de honorários - livre de coação, por parte 

de advogada que não mais trabalha na Assistência Judiciária Municipal, não 

confi gura o crime de patrocínio infi el.

O órgão ministerial opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados 

(fl s. 686/688).

Nas razões do especial, apontou o Ministério Público estadual ofensa aos 

arts. 317, caput, 327 e 355 do Código Penal, ao argumento de que o advogado 

que atua de forma remunerada, em defesa da população carente, [...] deve ser 

considerado funcionário público para fi ns penais (fl . 706).

Asseverou que, no caso dos autos, não obstante o término do contrato de 

prestação de serviços da recorrida com a municipalidade, [...] a acusada continuou 

desempenhando a função pública de patrocinar a defesa do necessitado Ronaldo Vieira 

dos Santos até 28.7.2014, data em que lhe foi nomeado outro defensor, razão pela 

qual, atuando como defensora dativa, posto não ter renunciado a seu mandato, 

enquadra-se no conceito de funcionária pública (fl . 709).

Aduziu que os elementos fáticos consignados no acórdão recorrido 

constatam que a ré traiu, na qualidade de procuradora, seu dever profi ssional, 

prejudicando interesse, cujo patrocínio em juízo lhe era confi ado, praticando o 

delito de patrocínio infi el (fl . 710).

Requereu, assim, o restabelecimento da condenação da acusada, nos termos 

da sentença de primeiro grau (fl . 714).

Apresentadas contrarrazões (fls. 718/731), o recurso especial não foi 

admitido, por incidência da Súmula 283/STF (fl s. 733/734). Ato seguinte, o 

Parquet Federal opinou pelo provimento do recurso (fl s. 764/767).

Às fl s. 770/772, dei provimento ao agravo, apenas para determinar sua 

conversão em recurso especial.

Novamente instado a se manifestar, o Ministério Público Federal 

manifestou-se pelo provimento do recurso, nos seguintes termos (fl . 780):
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Recurso especial. Corrupção passiva e Patrocínio Infi el. Presença dos elementos 

constitutivos do tipo penal.

I - O crime de corrupção passiva é delito próprio, praticado por funcionário 

público ou, nos termos do art. 327 do Código Penal, por quem exerce cargo, 

emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa 

prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade 

típica da Administração Pública.

II - Embora não sejam servidores públicos propriamente ditos, os advogados 

dativos, nomeados para exercer a defesa de acusado em situações determinadas, 

são considerados funcionários públicos para fi ns penais, por força do artigo 327 

do Código Penal.

III - Tendo o recorrido, na qualidade de advogado dativo, exigido para si 

vantagem indevida da vítima, impossível considerar a sua conduta atípica.

IV - Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

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

estadual a reforma do acórdão recorrido que reformou a sentença condenatória, 

absolvendo a ora recorrida de ambas as imputações que lhe foram feitas, com 

fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Ao proferir o acórdão absolutório, consignou a Corte local (fl s. 664/668 – 

grifo nosso):

[...] Após detida análise da prova coletada, não encontrei a mesma certeza que o 

digno sentenciante a respeito da culpabilidade da ré.

Segundo relato contido na exordial acusatória, em 30 de janeiro de 2014, em 

horário não esclarecido, na Av. Presidente Vargas, 526-B, centro de São Gotardo/

MG, a acusada, ora apelante, solicitou e recebeu para si, diretamente, vantagem 

indevida e traiu, na qualidade de advogada, o dever profi ssional que lhe era 

confi ado, prejudicando o interesse do seu cliente Ronaldo Vieira dos Santos.

Narra, ainda, a exordial que a acusada começou a atuar como defensora pública 

municipal, em 1º de março de 2008 e, por prestar assistência judiciária no Município 

de São Gotardo/MG, assumiu o patrocínio da defesa do Sr. Ronaldo Vieira dos Santos, 

nos autos de n. 0621.06.013378-5, em que ele foi acusado da prática de crime doloso 

contra a vida.
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Consta, também, que, na data acima mencionada, faltando sete dias para 

o julgamento de Ronaldo perante o Tribunal do Júri, a ora apelante lhe solicitou 

o pagamento de R$ 7.000,00, valor este que posteriormente foi reduzido para 

R$2.500,00, a título de honorários para permanecer patrocinando sua defesa.

Receoso de ser prejudicado, o ofendido contraiu empréstimo no valor solicitado, 

efetuando, em 30.01.2014, o pagamento à autora o valor solicitado.

No dia seguinte, o ofendido comunicou o fato à justiça, tendo a acusada lhe 

devolvido o valor pago em 04.02.2014.

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri - que estava designada para 

07.02.2014 - restou adiada para 28.07.2014, sendo nomeado novo defensor ao 

acusado.

Verifica-se do exame dos autos que a ora apelante foi nomeada Defensora 

Pública Municipal em 1º de março de 2008 (fl s. 72), tendo começado a patrocinar a 

defesa do Sr. Ronaldo, em maio de 2008 (fl s. 74).

Todavia, em 31.01.2011, a acusada teve seu contrato de prestação de serviço com 

a municipalidade extinto, não tendo sido renovado. Mostra-se irrelevante in casu o 

exercício de cargo comissionado de Assessor Jurídico Tributário, pela acusada, até a 

data de 17.10.2012, visto que tal função é diversa da que era anteriormente exercida 

pela apelante (Declaração de fl s. 402).

Como restou demonstrado, ao tempo dos fatos (30.01.2014), a acusada não 

mais pertencia ao quadro de funcionários do Município de São Gotardo.

É sabido que o delito de corrupção passiva - previsto no artigo 317 do CP - 

pressupõe que o sujeito ativo do delito seja funcionário público, em sua acepção 

de direito penal. Figura como sujeito passivo o Estado, titular do bem jurídico 

tutelado.

Por outro lado, o artigo 327 do CP dispõe:

Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora 

transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função 

pública.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete, “não são funcionários públicos para os 

efeitos penais os que exercem apenas um ‘munus público’, em que prevalece 

um interesse privado, como no caso de tutores ou curadores dativos, advogados 

nomeados, inventariantes judiciais, administradores judiciais em falências etc.” 

(“Código Penal Interpretado, 7ª edição, revista e atualizada, Ed. Atlas, 2011, 

p.1846).

A meu modesto aviso, não se admite que a acusada estivesse atuando no feito 

como advogada dativa, visto que ela não foi nomeada para tanto. Ao contrário, 

enquanto atuou como Defensora Pública Municipal, recebia remuneração mensal 

em razão do exercício do referido cargo.
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Extinto o contrato respectivo, o vínculo da acusada com a Administração Pública 

cessou.

Sendo assim, entendo que não deve prosperar o entendimento adotado pelo 

douto sentenciante no sentido de que a acusada, após a extinção de seu contrato 

com a municipalidade, passou a atuar como advogada dativa.

Ademais, ainda que se entendesse que a acusada estava atuando como 

advogada dativa na aludida ação penal, trata-se de “múnus público” e, sendo 

assim, ela não poderia ser considerada funcionária pública, para efeitos penais.

Sendo esse o contexto dos autos, não vejo como manter a questionada 

condenação pela prática do crime previsto no artigo 317 do Código Penal, 

restando atípica a conduta praticada pela apelante.

Da mesma forma, constato que o delito de patrocínio infi el - tipifi cado no artigo 

355 do Código Penal - igualmente não restou confi gurado.

Para a caracterização do referido crime, deve-se trair o dever profi ssional, lesando 

interesse legítimo, violando o dever profi ssional. Vale salientar que o abandono do 

processo não caracteriza o aludido crime, estando sujeito apenas a eventual sanção 

administrativa (artigo 265 do CPP).

A conduta praticada pela apelante foi a de alertar seu cliente, quando foi intimada 

para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri, do fato de que ela não mais 

pertencia ao quadro de funcionários do Município.

Diante do ocorrido, a advogada comunicou ao cliente que, para permanecer 

patrocinando sua defesa nos autos da ação penal a ele dirigida, deveria receber o 

pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$2.500,00.

Tal conduta, a meu sentir, não confi gura a apontada “traição”, embora, de fato, 

poderia a acusada, de forma ética, renunciar ao mandato, podendo acordar a respeito 

do valor de honorários com seu cliente. Mas trata-se de questão administrativa, a ser 

discutida no âmbito do órgão de classe dos advogados.

Depreende-se da análise do depoimento prestado pelo Sr. Ronaldo, que a ora 

apelante o procurou, esclarecendo sua situação e cobrando honorários advocatícios, 

cerca de três semanas antes da data designada para a sessão de seu julgamento pelo 

tribunal do júri. É o que se vê das declarações prestadas por R.V.S. (fl s. 338) e Neusa 

Batista Calixto (fl s. 339), além do teor do interrogatório colhido da própria acusada 

(fl s. 337).]

Na mesma oportunidade, as vítimas esclareceram que não foram coagidas pela 

recorrente a pagarem a importância solicitada. Apenas foram por ela alertadas de 

que não continuaria defendendo os interesses do ofendido, na aludida ação penal.

Vale salientar que, pelo que se infere dos autos, a apelante somente assim 

procedeu porque teve seu contrato de trabalho com o Município extinto, não 

possuindo mais, portanto, qualquer vínculo com a Administração Pública.



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 895-999, Abril/Junho 2018 995

Desse modo, a meu ver, a questionada cobrança de honorários foi legítima e feita 

em tempo hábil, possibilitando que a vítima providenciasse novo defensor ou o a 

nomeação de advogado dativo, se assim o desejasse, em face de sua hipossufi ciência.

Não merece prosperar o entendimento esposado pelo digno sentenciante no 

sentido de que, por ter iniciado a defesa do acusado nos autos da aludida ação 

penal sob o pálio da assistência judiciária - em razão de um contrato de prestação 

de serviços fi rmado com o Município - a advogada deveria continuar atuando no 

feito de forma gratuita, a despeito da extinção do contrato com a municipalidade.

Sendo assim, não vislumbro a ocorrência de traição, por parte da acusada, na 

qualidade de advogada, motivo pelo qual a absolvo, também, com relação ao 

aludido delito, com base no artigo 386, III, do CPP.

[...]

Comungo do mesmo entendimento.

Trata-se a corrupção passiva de crime próprio – que somente pode ser 

cometido por sujeito ativo qualifi cado ou especial (funcionário público) – e 

instantâneo – pois se consuma no exato momento em que ocorre a solicitação 

ou a percepção, pelo funcionário, da vantagem indevida.

Na hipótese, extrai-se dos autos que a ora recorrida celebrou, em 3.3.2008, 

contrato temporário de prestação de serviços com a Prefeitura Municipal 

de São Gotardo, para [...] a prestação de serviços de assistência judiciária como 

Defensor Público Municipal, em causas de interesse de pessoas carentes do município, 

de acordo com as determinações da Secretaria Municipal de Administração, Finanças 

e Planejamento. Não constituindo admissão ao serviço público (cláusula primeira do 

referido contrato - fl s. 316/317).

Consta do referido ato, na cláusula quarta, a temporalidade do contrato, 

de 3.3.2008 a 31.7.2008, bem como, na cláusula sexta, a disposição referente 

à rescisão contratual: [...] Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, 

ou bilateralmente, atendida a conveniência administrativa da contratante, sem 

qualquer espécie de indenização (fl s. 316/317).

Não há dúvidas de que o advogado que, por força de contrato com o Poder 

Público, atua como defensor, deve ser considerado funcionário público para os 

fi ns penais, nos termos do art. 327 do Código Penal. Mas desde que esteja no 

exercício do cargo.

Na espécie, o contrato de prestação de serviços da recorrida com a 

municipalidade foi extinto em 31.1.2011 (fl . 471). Veja-se que o Juízo singular 

afi rmou expressamente, na sentença, que, [...] da prova constante dos autos, extrai-
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se que a denunciada deixou de atuar como defensora pública municipal em 31.7.2008 

(fl . 476).

Assim, no momento em que a ora recorrida supostamente solicitara o 

pagamento de honorários, em 30.1.2014, não mais integrava os quadros do 

Município de São Gotardo, visto que o seu contrato de prestação de serviços já 

havia sido extinto em 31.1.2011; consequentemente, não pode ser enquadrada no 

conceito de funcionário público para fi ns penais.

Quer dizer, a ora recorrida não se valeu da função de defensora para 

demandar os honorários advocatícios, porquanto não mantinha mais nenhum 

vínculo empregatício com a Administração Pública. E claramente que tal 

circunstância não confi gura o crime do art. 317 do Código Penal, pois o referido 

dispositivo penal busca proteger a dignidade e o prestígio do poder público, 

impedindo que os funcionários públicos passem a receber, no exercício de sua 

atividade, vantagens indevidas para praticar ou deixar de praticar atos de ofício, 

hipótese diversa dos autos.

Convém mais uma vez enfatizar que o exercício da função pública, 

elemento essencial e indispensável para que o fato constitua infração penal, não 

se encontrava presente no momento em que houve a solicitação e aceitação da 

suposta vantagem. Aliás, a manutenção do vínculo com a Administração Pública 

municipal não dependia mais da vontade da recorrida, mas sim da existência de 

um contrato de prestação de serviços em vigor ou até mesmo de um ato de 

nomeação. Uma vez extinto o contrato anteriormente fi rmado e inexistindo ato 

de nomeação, não há falar no crime de corrupção ativa, pois a recorrida não era 

funcionária pública para fi ns penais.

Essa questão já foi apreciada por esta Corte:

RHC. Penal. Funcionário público. Advogado. O Código Penal reelaborou o conceito 

de - funcionário público (art. 327). Compreende quem, embora transitoriamente 

ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função publica. Cargo e lugar e 

conjunto de atribuições confi adas pela Administração a uma pessoa física, que atua 

em nome do Estado. Emprego e vínculo de alguém com o Estado, regido pelas leis 

trabalhistas. Função pública, por seu turno, atividade de órgão público que realiza 

fi m de interesse do Estado.

A advocacia não é atividade do Estado. Ao contrário, privada. Livre é o seu 

exercício, nos termos do Estatuto do Advogado. A advocacia não se confunde com 

a - Defensoria Pública. Esta é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na 

forma do art. 5., LXXXIV (Const. art. 134).
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O defensor público, ao contrário do advogado exerce - função pública. O 

advogado, designado para exercer a defesa de algum, exerce - “munus publicum” (Lei 

n. 8.906, 14.07.1994, art. 2., paragrafo 2.). Assim, não exercendo - função pública não 

é - funcionário público - para os efeitos penais.

(RHC n. 3.900/SP, Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, DJ 3.4.1995)

Pois bem, tratando-se de cobrança em relação a evento ou atuação posterior 

à extinção do contrato de prestação de serviços anteriormente celebrado com 

a municipalidade, a conduta atribuída à recorrida é absolutamente atípica. 

Ademais, não tenho dúvidas de que, no caso, confi gura matéria extrapenal a 

posterior e indevida cobrança de honorários pela recorrida acerca dos serviços 

que seriam prestados, e não o crime de corrupção ativa.

Agiu, pois, com acerto o Tribunal local ao absolver a recorrida.

Também não fi cou confi gurado o delito de patrocínio infi el.

Preceitua o art. 355 do Código Penal que incide na prática criminosa quem 

[...] trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profi ssional, prejudicando 

interesse, cujo patrocínio, em Juízo, lhe é confi ado.

Não se pode, na espécie, conforme os elementos dos autos, concluir que 

houve traição do dever profi ssional.

Como bem asseverou o Tribunal de origem, a conduta praticada pela 

recorrida foi a de esclarecer o Sr. Ronaldo sobre sua situação profissional 

após a extinção de seu contrato de prestação de serviços com o Município, 

informando-o sobre as consequências de sua atuação em juízo, haja vista que 

não mais possuía vínculo com a administração pública municipal.

Na espécie, afi rmou o Tribunal de origem que as vítimas [...] esclareceram 

que não foram coagidas pela recorrente a pagarem a importância solicitada, mas que 

foram apenas por ela alertadas de que não continuaria defendendo os interesses do 

ofendido, na aludida ação penal (fl s. 667/668).

Diante de tal situação, embora não tenha a recorrida, de forma ética, 

previamente renunciado ao patrocínio da causa, em razão de sua saída dos 

quadros do Município, a sua orientação errônea e aventureira acerca dos 

honorários advocatícios confi gura, no máximo, infração ética, e não patrocínio 

infi el. Atípica, portanto, a conduta.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
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VOTO VENCIDO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Senhor Presidente, data 

venia, vou fi car vencida e vou ousar divergir, porque tenho a concepção de que 

o trabalho desenvolvido na condição de defensora pública municipal a tornou 

advogada de um réu necessitado, na condição de assistência judiciária. Ela 

praticou, segundo o que consta da sentença, vários atos no processo, apresentou 

alegações fi nais, interpôs recurso em sentido estrito, apresentou razões recursais, 

manifestou-se na fase do art. 422, tomou ciência da designação da sessão de 

julgamento pelo tribunal do júri. Então, ela atuou efetivamente no processo. 

Se ela deixou de atuar como defensora pública, mas continuou no processo, ela 

se torna uma advogada dativa. E, portanto, e como me pareceu que foi posto 

aqui na sentença, é possível sim a tipicidade, diante até da nossa jurisprudência 

de que essa qualidade do advogado signifi ca sim equipará-lo a um funcionário 

público. Caso a ilustre defensora entendesse que ela não estava mais obrigada 

a defender o assistido necessitado, deveria ter renunciado no feito e dito: “não 

quero mais continuar na defesa porque não exerço mais esta atribuição”.

Ela atuou em várias fases do processo e ela, inclusive, depois recebeu 

a intimação para o júri. Ela não entrou nos autos e disse: “Olha, não exerço 

mais este cargo e, portanto, não quero mais atuar como defensora do réu”. 

Ela continuou como defensora dele, ainda que formalmente ela tivesse saído 

daquele mister. Então, imaginem o assistido, que recebe o advogado nos dias que 

antecedem o júri, ouvir: “olha, ou me paga sete mil reais ou eu não vou lhe fazer 

a melhor defesa, porque quem conhece o processo sou eu”, pelo menos é o que 

constou. Qual é a reação do cliente que se vê defendido como necessitado numa 

ação penal, num júri e que recebe dias antes do júri essa informação de que 

agora ele terá que pagar o processo? Acho o inverso, quer dizer, quem exerceu 

este múnus deve dizer no processo: “eu não vou continuar como defensora do 

assistido”.

Então, ela é uma ilustre advogada da comarca, exerce um excelente trabalho, 

diz a sentença que ela é conhecida na comarca por sua atuação na área criminal, 

ela não anunciou no processo que não exercia mais nenhum cargo que pudesse 

possibilitar o exercício da defesa. E não vejo aqui impossibilidade também do 

recurso do Ministério Público, porque, condenado em primeiro grau, o tribunal 

entendeu que o fato não constitui crime. Não estamos aqui em análise se há ou 

não prova e sim se o atuar da defensora, sobre o qual não paira qualquer dúvida 

quanto aos fatos, até mesmo o exposto da tribuna, pode ou não ser considerado 
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uma conduta penalmente punível.

Pondo-me no lugar do assistido pobre, anos com uma defensora no 

processo, e recebe a informação de que doravante ou ele paga sete mil reais ou o 

júri não será feito da forma como deveria ser, não me parece razoável.

Então, o juiz aqui na sentença faz todo um raciocínio do porquê que se 

deve considerar aqui, sim, a ilustre advogada como funcionária público para 

efeito desta equiparação e, portanto, parece-me plausível esta imputação até 

mesmo diante do que, sem qualquer intenção de reexame da prova, restou 

comprovado e admitido.

Vou pedir a mais respeitosa vênia para dar provimento ao recurso do 

Ministério. Fico vencida, mas gostaria de externar os meus fundamentos.





Súmulas





SÚMULA N. 61 (CANCELADA)*

O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado.

Referência:

CC, art. 1.440.

Precedentes:

REsp 6.729-MS (3ª T, 30.04.1991 – DJ 03.06.1991)

REsp 194-PR  (4ª T, 29.08.1989 – DJ 02.10.1989)

REsp 16.560-SC (4ª T, 12.05.1992 – DJ 22.06.1992)

Segunda Seção, em 25.4.2018

DJe 7.5.2018

(*) A Segunda Seção, na sessão de 25 de abril de 2018, ao apreciar o Projeto 

de Súmula n. 1.154, determinou o CANCELAMENTO da Súmula n. 61-STJ.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004

SÚMULA N. 469 (CANCELADA)*

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde.

Referências:

Lei n. 8.078/1990.

Lei n. 9.656/1998.

Precedentes:

REsp  251.024-SP (2ª S, 27.09.2000 – DJ 04.02.2002)

REsp  986.947-RN (3ª T, 11.03.2008 – DJe 26.03.2008)

REsp  1.046.355-RJ (3ª T, 15.05.2008 – DJe 05.08.2008)

REsp  1.106.789-RJ (3ª T, 15.10.2009 – DJe 18.11.2009)

AgRg no Ag 1.250.819-PR (3ª T, 04.05.2010 – DJe 18.05.2010)

REsp   1.106.557-SP (3ª T, 16.09.2010 – DJe 21.10.2010)

REsp   466.667-SP (4ª T, 27.11.2007 – DJ 17.12.2007)

REsp   285.618-SP (4ª T, 18.12.2008 – DJe 26.02.2009)

REsp   418.572-SP (4ª T, 10.03.2009 – DJe 30.03.2009)

Segunda Seção, em 11.4.2018

DJe 17.4.2018

(*) A Segunda Seção, na sessão de 11 de abril de 2018, ao apreciar o Projeto 

de Súmula n. 937, determinou o CANCELAMENTO da Súmula n. 469-STJ.
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SÚMULA N. 606

Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão 

clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico 

previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997.

Referências:

CF/1988, art. 21, XI.

Lei n. 4.117/1962, art. 70.

Lei n. 9.472/1997, arts. 61 e 183.

Precedentes:

AgRg no REsp 1.376.056-PB (5ª T, 26.11.2013 – DJe 09.12.2013)

AgRg no AREsp 685.463-SC (5ª T, 17.09.2015 – DJe 1º.10.2015)

AgRg no RHC 33.399-PB (5ª T, 04.02.2016 – DJe 15.02.2016)

AgRg no AREsp 852.730-SP (5ª T, 02.06.2016 – DJe 15.06.2016)

AgRg no REsp 1.560.335-MG (5ª T, 21.06.2016 – DJe 29.06.2016)

AgRg no AREsp 682.689-MG (5ª T, 07.03.2017 – DJe 15.03.2017)

AgRg no AREsp 383.884-PB (6ª T, 07.10.2014 – DJe 23.10.2014)

AgRg no AREsp 599.005-PR (6ª T, 14.04.2015 – DJe 24.04.2015)

AgRg no REsp 1.483.107-RN (6ª T, 1º.12.2015 – DJe 17.12.2015)

AgRg no REsp 1.566.462-SC (6ª T, 15.03.2016 – DJe 28.03.2016)

AgInt no REsp 1.470.311-CE (6ª T, 18.08.2016 – DJe 29.08.2016)

AgRg no AREsp 941.989-MS (6ª T, 30.03.2017 – DJe 07.04.2017)

AgRg no AREsp 971.115-PA (6ª T, 27.04.2017 – DJe 08.05.2017)

Terceira Seção, em 11.4.2018

DJe 17.4.2018



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006

SÚMULA N. 607

A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei n. 

11.343/2006) confi gura-se com a prova da destinação internacional das drogas, 

ainda que não consumada a transposição de fronteiras.

Referência:

Lei n. 11.343/2006, art. 40, I.

Precedentes:

HC  157.867-SP (5ª T, 22.11.2011 – DJe 07.12.2011)

HC  188.857-SP (5ª T, 22.11.2011 – DJe 19.12.2011)

HC  179.519-SP (5ª T, 18.12.2012 – DJe 1º.02.2013)

AgRg no AREsp 225.357-SP (5ª T, 20.03.2014 – DJe 27.03.2014)

REsp  1.391.929-RJ (5ª T, 08.11.2016 – DJe 14.11.2016)

RHC  18.850-PA (6ª T, 12.04.2012 – DJe 30.04.2012)

HC  212.789-SP (6ª T, 07.10.2014 – DJe 21.10.2014)

HC  303.259-PA (6ª T, 17.09.2015 – DJe 09.10.2015)

REsp  1.395.927-SP (6ª T, 13.09.2016 – DJe 20.09.2016)

AgRg no AREsp 377.808-MS (6ª T, 12.09.2017 – DJe 22.09.2017)

Terceira Seção, em 11.4.2018

DJe 17.4.2018
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SÚMULA N. 608

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Referências:

CDC.

Lei n. 9.656/1998, arts. 1º, § 2º, 10, § 3º, e 35-G.

RN n. 137/2006-ANS.

Súmula n. 563-STJ.

Precedentes:

REsp  251.024-SP (2ª S, 27.09.2000 – DJ 04.02.2002)

REsp  1.285.483-PB (2ª S, 22.06.2016 – DJe 16.08.2016)

REsp  986.947-RN (3ª T, 11.03.2008 – DJe 26.03.2008)

AgRg no Ag 1.250.819-PR (3ª T, 04.05.2010 – DJe 18.05.2010)

REsp  1.106.557-SP (3ª T, 16.09.2010 – DJe 21.10.2010)

REsp  1.121.067-PR (3ª T, 21.06.2011 – DJe 03.02.2012)

REsp  1.644.829-SP (3ª T, 21.02.2017 – DJe 23.02.2017)

REsp  1.673.366-RS (3ª T, 08.08.2017 – DJe 21.08.2017)

AgInt no REsp 1.563.986-MS (3ª T, 22.08.2017 – DJe 06.09.2017)

REsp  285.618-SP (4ª T, 18.12.2008 – DJe 26.02.2009)

REsp  418.572-SP (4ª T, 10.03.2009 – DJe 30.03.2009)

AgInt no AREsp 943.838-SP (4ª T, 20.06.2017 – DJe 27.06.2017)

AgInt no REsp 1.358.893-PE (4ª T, 21.11.2017 – DJe 23.11.2017)

Segunda Seção, em 11.4.2018

DJe 17.4.2018
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SÚMULA N. 609

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é 

ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a 

demonstração de má-fé do segurado.

Referências:

CC/2002, arts. 422, 765 e 766.

CDC, art. 51, IV.

Precedentes:

REsp  1.230.233-MG (3ª T, 03.05.2011 – DJe 11.05.2011)

AgRg no AREsp 330.295-RS (3ª T, 10.02.2015 – DJe 13.02.2015)

AgRg no AREsp 429.292-GO (3ª T, 05.03.2015 – DJe 13.03.2015)

AgRg no AREsp 353.692-DF (3ª T, 09.06.2015 – DJe 11.06.2015)

AgRg no REsp 1.299.589-SP (3ª T, 1º.09.2015 – DJe 11.09.2015)

AgInt no AREsp 868.485-RS (3ª T, 22.08.2017 – DJe 06.09.2017)

AgRg no AREsp 177.250-MT (4ª T, 23.10.2012 – DJe 30.10.2012)

EDcl no AREsp 237.692-SC (4ª T, 18.06.2013 – DJe 25.06.2013)

AgInt no AREsp 826.988-MT (4ª T, 17.05.2016 – DJe 03.06.2016)

AgRg no REsp 1.359.184-SP (4ª T, 06.12.2016 – DJe 15.12.2016)

AgInt no REsp 1.280.544-PR (4ª T, 02.05.2017 – DJe 09.05.2017)

AgInt no AREsp 767.967-RS (4ª T, 03.08.2017 – DJe 14.08.2017)

Segunda Seção, em 11.4.2018

DJe 17.4.2018
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SÚMULA N. 610

O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato 

de seguro de vida, ressalvado o direito do benefi ciário à devolução do montante 

da reserva técnica formada.

Referência:

CC/2002, arts. 797, parágrafo único, e 798.

Precedentes:

AgRg nos 

EDcl nos EREsp 1.076.942-PR (2ª S, 27.05.2015 – DJe 15.06.2015)

REsp  1.334.005-GO (2ª S, 08.04.2015 – DJe 23.06.2015)

Segunda Seção, em 25.4.2018

DJe 7.5.2018
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SÚMULA N. 611

Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou 

sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar 

com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto 

à Administração.

Referências:

Lei n. 8.112/1990, arts. 143 e 144.

Lei n. 9.784/1999, arts. 2º, 5º e 29.

Precedentes:

MS  15.517-DF (1ª S, 09.02.2011 – DJe 18.02.2011)

MS  18.664-DF (1ª S, 23.04.2014 – DJe 30.04.2014)

MS  19.833-DF (1ª S, 26.02.2014 – DJe 21.05.2014)

RMS  21.268-PR (1ª T, 18.12.2007 – DJe 28.04.2008)

AgRg no REsp 1.307.503-RR (2ª T, 06.08.2013 – DJe 13.08.2013)

RMS  44.298-PR (2ª T, 18.11.2014 – DJe 24.11.2014)

Primeira Seção, em 9.5.2018

DJe 14.5.2018
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SÚMULA N. 612

O certifi cado de entidade benefi cente de assistência social (CEBAS), 

no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fi ns tributários, 

retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos 

requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.

Referência:

CTN, arts. 9º, IV, c, e 14.

Precedentes:

AgRg no AREsp 115.095-RJ (1ª T, 11.02.2014 – DJe 19.02.2014)

AgRg no AREsp 4.224-GO (1ª T, 1º.04.2014 – DJe 08.04.2014)

REsp  1.517.801-SC (1ª T, 17.09.2015 – DJe 25.09.2015)

AgInt no AREsp 32.152-PR (1ª T, 15.12.2016 – DJe 07.02.2017)

AgRg no AREsp 194.981-RJ (2ª T, 23.06.2015 – DJe 1º.07.2015)

REsp  1.592.203-RS (2ª T, 07.06.2016 – DJe 13.06.2016)

AgInt no REsp 1.600.065-RS (2ª T, 02.08.2016 – DJe 12.08.2016)

AgInt no REsp 1.596.529-PR (2ª T, 09.08.2016 – DJe 18.08.2016)

Primeira Seção, em 9.5.2018

DJe 14.5.2018
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SÚMULA N. 613

Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de 

Direito Ambiental.

Referências:

CF/1988, art. 225.

Lei n. 4.771/1965 (revogada).

Lei n. 6.938/1981, arts. 2º, I, 14, § 1º.

Lei n. 12.651/2012, arts. 61-A a 65.

Precedentes:

AgRg no RMS 28.220-DF (1ª T, 18.04.2017 – DJe 26.04.2017)

REsp  948.921-SP (2ª T, 23.10.2007 – DJe 11.11.2009)

AgRg no REsp 1.491.027-PB (2ª T, 13.10.2015 – DJe 20.10.2015)

AgRg no REsp 1.494.681-MS (2ª T, 03.11.2015 – DJe 16.11.2015)

AgRg no REsp 1.497.346-MS (2ª T, 19.11.2015 – DJe 27.11.2015)

Primeira Seção, em 9.5.2018

DJe 14.5.2018
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SÚMULA N. 614

O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-

tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir 

indébito desses tributos.

Referência:

CTN, arts. 32, 34, 123 e 166.

Precedentes:

AgRg no REsp 836.089-SP (1ª S, 23.02.2011 – DJe 26.04.2011)

AgRg no Ag 900.568-RJ (1ª T, 05.08.2008 – DJe 11.09.2008)

AgRg no AgRg

no AREsp  143.631-RJ (1ª T, 04.10.2012 – DJe 10.10.2012)

REsp  613.717-RJ (2ª T, 14.11.2006 – DJ 19.12.2006)

REsp  883.724-RJ (2ª T, 20.03.2007 – DJ 29.03.2007)

REsp  552.468-RJ (2ª T, 04.09.2007 – DJ 08.02.2008)

REsp  852.169-PR (2ª T, 26.05.2009 – DJe 04.06.2009)

AgRg no AREsp 789.835-SP (2ª T, 03.11.2015 – DJe 12.11.2015)

Primeira Seção, em 9.5.2018

DJe 14.5.2018
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SÚMULA N. 615

Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros 

restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão 

sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos 

eventualmente cometidos.

Referências:

LC n. 101/2000, art. 25.

Lei n. 10.522/2002, arts. 7º e 26.

Instrução Normativa n. 01/1997-STN, art. 5º.

Precedentes:

MS  8.117-DF (1ª S, 28.04.2004 – DJ 24.05.2004)

MS  11.496-DF (1ª S, 27.06.2007 – DJ 27.08.2007)

AgRg no Ag 1.202.092-PI (1ª T, 23.03.2010 – DJe 14.04.2010)

AgRg no Ag 966.345-PI (1ª T, 15.06.2010 – DJe 1º.07.2010)

AgRg no Ag 1.241.532-DF (1ª T, 08.02.2011 – DJe 17.02.2011)

AgRg no AREsp 85.066-MA (1ª T, 05.03.2013 – DJe 10.05.2013)

AgRg no AREsp 214.518-DF (1ª T, 22.09.2015 – DJe 28.09.2015)

AgInt no REsp 1.285.294-PB (1ª T, 27.06.2017 – DJe 02.08.2017)

AgRg no AREsp 283.917-PB (2ª T, 10.02.2015 – DJe 19.02.2015)

AgRg no AREsp 777.771-MA (2ª T, 27.09.2016 – DJe 13.10.2016)

AgInt no AREsp 977.129-MA (2ª T, 14.03.2017 – DJe 17.03.2017)

REsp  1.667.651-MA (2ª T, 13.06.2017 – DJe 20.06.2017)

AgInt no AREsp 942.301-TO (2ª T, 08.06.2017 – DJe 22.06.2017)

AgInt no AREsp 927.037-MA (2ª T, 08.08.2017 – DJe 17.08.2017)

REsp  1.676.240-MG (2ª T, 05.09.2017 – DJe 13.09.2017)

Primeira Seção, em 9.5.2018

DJe 14.5.2018
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SÚMULA N. 616

A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia 

do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito 

essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

Referências:

Dec.-Lei n. 73/1966, art. 12.

Circular Susep n. 67/1998, arts. 1º, 2º e 3º.

Precedentes:

REsp  316.449-SP (2ª S, 09.10.2002 – DJ 12.04.2004)

REsp  316.552-SP (2ª S, 09.10.2002 – DJ 12.04.2004)

REsp  997.061-SP (3ª T, 24.03.2008 – DJe 13.05.2008)

AgRg no Ag 773.533-RS (3ª T, 26.05.2009 – DJe 09.06.2009)

AgRg no Ag 1.149.715-GO (3ª T, 15.06.2010 – DJe 29.06.2010)

AgRg no AREsp 216.027-MG (3ª T, 06.11.2012 – DJe 13.11.2012)

AgRg no REsp 1.255.936-PE (3ª T, 19.02.2013 – DJe 25.02.2013)

AgRg no AREsp 413.276-DF (3ª T, 19.11.2013 – DJe 03.12.2013)

AgInt no AREsp 1.079.821-RS (3ª T, 15.08.2017 – DJe 25.08.2017)

AgRg no REsp 334.712-RS (4ª T, 02.04.2009 – DJe 20.04.2009)

AgRg no REsp 906.608-SP (4ª T, 18.08.2009 – DJe 31.08.2009)

AgRg no REsp 926.637-SP (4ª T, 04.05.2010 – DJe 17.05.2010)

REsp  867.489-PR (4ª T, 14.09.2010 – DJe 24.09.2010)

AgRg no AREsp 292.544-SP (4ª T, 23.04.2013 – DJe 27.05.2013)

AgRg no REsp 1.104.533-RS (4ª T, 24.11.2015 – DJe 1º.12.2015)

AgRg no Ag 1.286.276-RS (4ª T, 18.10.2016 – DJe 24.10.2016)

AgRg no Ag 1.381.183-SP (4ª T, 03.10.2017 – DJe 11.10.2017)

Segunda Seção, em 23.05.2018

DJe 28.5.2018
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PrCv Correção monetária - Condenação judicial de natureza previdenciária 
- Juros moratórios - Lei n. 11.960/2009. REsp n. 1.492.221 - PR. RSTJ 
250/147.

PrCv CPC/1973, art. 511, § 2º - Apelação - Preparo - Complementação - 
Recolhimento a menor. REsp n. 1.725.225 - SP. RSTJ 250/538.

PrCv CPC/1973, art. 538, parágrafo único - Agravo de instrumento - Multa - 
Depósito prévio - Inexigibilidade. REsp n. 1.675.915 - MG. RSTJ 250/516.

PrCv CPC/2015, art. 1.015 - Agravo de instrumento - Recurso cabível - Decisão 
interlocutória - Exceção de incompetência. REsp n. 1.679.909 - RS. RSTJ 
250/656.

PrCv CPC/2015, art. 1.043 - Embargos de divergência em recurso especial - 
Inadmissibilidade. AgInt nos EAREsp n. 838.562 - SP. RSTJ 250/30.

PrPn CPP, art. 319 - Constrangimento ilegal - Prisão preventiva - 
Desproporcionalidade - Providências cautelares diversas - Cabimento. HC 
n. 412.987 - RJ. RSTJ 250/762.

PrPn Crime contra a Lei de Software - Compartilhamento de sinal de TV por 
assinatura - Competência - Crime de violação de direito autoral - Justiça 
Federal. CC n. 150.629 - SP. RSTJ 250/673.

Pn Crime contra a ordem tributária - Atipicidade da conduta. AgRg no 
AREsp n. 1.138.189 - GO. RSTJ 250/739.

PrPn Crime contra a ordem tributária - Defensor dativo - Nomeação - 
Defensoria Pública - Destituição. HC n. 310.704 - CE. RSTJ 250/897.

PrPn Crime contra a relação de consumo - Constrangimento ilegal - Ilicitude 
por derivação - Ouvida de testemunha sobre prova ilicitamente obtida. HC 
n. 426.421 - SP. RSTJ 250/768.
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Pn Crime de corrupção passiva - Atipicidade da conduta - Crime de 

patrocínio infi el. REsp n. 1.716.072 - MG. RSTJ 250/989.

Pn Crime de corrupção passiva - Crime de lavagem de dinheiro - 

Constrangimento ilegal - Não ocorrência - Execução provisória da pena - 

Princípio da presunção de inocência - Violação - Ausência. HC n. 434.766 

- PR. RSTJ 250/775.

PrPn Crime de desobediência - Ação penal - Trancamento - Impossibilidade - 

Crime de sonegação de documento. RHC n. 85.031 - DF. RSTJ 250/938.

PrPn Crime de estelionato - Constrangimento ilegal - Não ocorrência - Medida 

cautelar alternativa - Inaplicabilidade - Prisão preventiva - Fundamentação 

idônea. RHC n. 65.056 - BA. RSTJ 250/863.

Pn Crime de estupro de vulnerável - Garantia da ordem pública - Prisão 

preventiva - Motivação idônea. HC n. 416.765 - MS. RSTJ 250/913.

Pn Crime de homicídio - Prova pericial - Nulidade - Não ocorrência. HC n. 

354.068 - MG. RSTJ 250/743.

PrPn Crime de homicídio qualificado - Competência - Justiça Estadual 

- Exercício da função jurisdicional - Não ocorrência - Réu - Policial 

Rodoviário Federal. RHC n. 87.162 - MS. RSTJ 250/878.

Pn Crime de homicídio qualifi cado - Constrangimento ilegal - Não ocorrência 

- Decisão manifestamente contrária às provas dos autos - Novo julgamento 

- Tribunal do Júri - Absolvição. HC n. 313.251 - RJ. RSTJ 250/684.

Pn Crime de patrocínio infi el - Atipicidade da conduta - Crime de corrupção 

passiva. REsp n. 1.716.072 - MG. RSTJ 250/989.

PrPn Crime de sonegação de documento - Ação penal - Trancamento - 

Impossibilidade - Crime de desobediência. RHC n. 85.031 - DF. RSTJ 

250/938.

PrPn Crime de tráfi co de drogas - Ação penal - Trancamento - Autoincriminação 

- Impossibilidade - Prova - Inexistência de autorização judicial. HC n. 

425.044 - RJ. RSTJ 250/928.

Pn Crime de tráfi co de drogas - Direito a não autoincriminação - Observância 

- Provas obtidas - Licitude. REsp n. 1.627.549 - RJ. RSTJ 250/952.

PrPn Crime de violação de direito autoral - Compartilhamento de sinal de TV 

por assinatura - Competência - Crime contra a Lei de Software - Justiça 

Federal. CC n. 150.629 - SP. RSTJ 250/673.

Trbt CTN, arts. 9º, IV, c, e 14 - Certifi cado de Entidade Benefi cente de 

Assistência Social (CEBAS) - Natureza declaratória para fi ns tributários. 

Súmula n. 612-STJ. RSTJ 250/1011.
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PrCv CTN, arts. 32, 34, 123 e 166 - Ilegitimidade ativa ad causam - Locatário - 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) - Taxas. Súmula n. 614-STJ. 

RSTJ 250/1013.

Trbt CTN, art. 169 - Ação judicial anulatória - Decisão administrativa 

denegatória - Prazo prescricional - Programa de Integração Social (PIS) - 

Pedido de compensação. REsp n. 1.180.878 - RS. RSTJ 250/220.

PrCv Cumprimento de sentença - Impugnação - Tempestividade. AgInt nos 

EDcl no REsp n. 1.498.854 - PR. RSTJ 250/411.

Cv Curatela - CC/2002, arts. 1.759 e 1.774 - Obrigação de prestar contas. 

REsp n. 1.480.810 - ES. RSTJ 250/423.

D

Cv Dano moral - Autorização dos representantes legais - Inexistência - 

Imagem de crianças - Reportagem jornalística. REsp n. 1.628.700 - MG. 

RSTJ 250/471.

Trbt Decisão administrativa denegatória - Ação judicial anulatória - CTN, art. 

169 - Prazo prescricional - Programa de Integração Social (PIS) - Pedido 

de compensação. REsp n. 1.180.878 - RS. RSTJ 250/220.

PrCv Decisão interlocutória - Agravo de instrumento - Recurso cabível - 

CPC/2015, art. 1.015 - Exceção de incompetência. REsp n. 1.679.909 - RS. 

RSTJ 250/656.

Pn Decisão manifestamente contrária às provas dos autos - Constrangimento 

ilegal - Não ocorrência - Crime de homicídio qualificado - Novo 

julgamento - Tribunal do Júri - Absolvição. HC n. 313.251 - RJ. RSTJ 

250/684.

Cv Decreto-Lei n. 73/1966, art. 12 - Atraso no pagamento do prêmio - Circular 

n. 67/1998-Susep, arts. 1º,2º e 3º - Comunicação prévia do segurado - 

Ausência - Indenização securitária. Súmula n. 616-STJ. RSTJ 250/1015.

PrPn Defensor dativo - Nomeação - Crime contra a ordem tributária - 

Defensoria Pública - Destituição. HC n. 310.704 - CE. RSTJ 250/897.

PrPn Defensoria Pública - Destituição - Crime contra a ordem tributária - 

Defensor dativo - Nomeação. HC n. 310.704 - CE. RSTJ 250/897.

Adm Defesa da posse de bem público - Demanda possessória entre particulares 

- Oposição - Possibilidade. EREsp n. 1.134.446 - MT. RSTJ 250/38.

PrPn Delito de falsidade ideológica eleitoral - Inquérito - Arquivamento deferido 

- Lei n. 4.737/1965, art. 350. Inq n. 980 - DF. RSTJ 250/71.
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PrCv Demanda ajuizada pelo fi lho em desfavor da mãe - Ação de prestação de 
contas - Pedido juridicamente possível. REsp n. 1.623.098 - MG. RSTJ 
250/461.

Adm Demanda possessória entre particulares - Defesa da posse de bem público 
- Oposição - Possibilidade. EREsp n. 1.134.446 - MT. RSTJ 250/38.

Adm Denúncia anônima - Lei n. 8.112/1990, arts. 143 e 144 - Lei n. 9.784/1999, 
arts. 2º, 5º e 29 - Processo administrativo disciplinar. Súmula n. 611-STJ. 
RSTJ 250/1010.

Adm Desapropriação - Indenização - Valor - Revisão. REsp n. 1.583.705 - SP. 
RSTJ 250/297.

PrCv Descumprimento de liminar deferida - Fixação de multa - Impossibilidade 
- Medida cautelar de produção de prova. EREsp n. 1.210.962 - PR. RSTJ 
250/61.

PrCv Devolução dos autos à origem - Necessidade - Omissão. REsp n. 1.670.149 
- PE. RSTJ 250/252.

Trbt Diferencial de alíquota - Boa-fé - Verifi cação - Necessidade - Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - Operação interestadual - 
Tredestinação da mercadoria - Responsabilização da empresa vendedora. 
EREsp n. 1.657.359 - SP. RSTJ 250/89.

Pn Direito a não autoincriminação - Observância - Crime de tráfi co de drogas 
- Provas obtidas - Licitude. REsp n. 1.627.549 - RJ. RSTJ 250/952.

AM Direito Ambiental - CF/1988, art. 225 - Lei n. 6.938/1981, arts. 2º, I, e 14, 
§ 1º - Lei n. 12.651/2012, arts. 61-A a 65 - Teoria do Fato Consumado - 
Inaplicabilidade. Súmula n. 613-STJ. RSTJ 250/1012.

PrPn Direito do preso de receber visitas - Limitação do grau de parentesco. 
RMS n. 56.152 - SP. RSTJ 250/886.

PrCv Divergência - Configuração - Embargos de divergência em recurso 
especial - Prequestionamento. EREsp n. 1.144.667 - RS. RSTJ 250/49.

Cv Doença preexistente - Cobertura securitária - Recusa. Súmula n. 609-STJ. 

RSTJ 250/1008.

E

PrCv Embargos de divergência em recurso especial - Divergência - Confi guração 
- Prequestionamento. EREsp n. 1.144.667 - RS. RSTJ 250/49.

PrCv Embargos de divergência em recurso especial - Inadmissibilidade - 
CPC/2015, art. 1.043. AgInt nos EAREsp n. 838.562 - SP. RSTJ 250/30.

PrCv Embargos de terceiro - Teoria da causa madura - Inaplicabilidade. REsp n. 
1.340.800 - CE. RSTJ 250/569.
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PrCv Exceção de incompetência - Agravo de instrumento - Recurso cabível - 
CPC/2015, art. 1.015 - Decisão interlocutória. REsp n. 1.679.909 - RS. 
RSTJ 250/656.

Cv Execução - Banco Banerj - Polo passivo - Exclusão - Responsabilidade 
solidária - Ausência. REsp n. 1.635.572 - RJ. RSTJ 250/612.

Pn Execução provisória da pena - Constrangimento ilegal - Não ocorrência - 
Crime de corrupção passiva - Crime de lavagem de dinheiro - Princípio da 
presunção de inocência - Violação - Ausência. HC n. 434.766 - PR. RSTJ 
250/775.

PrPn Exercício da função jurisdicional - Não ocorrência - Competência - Justiça 
Estadual - Crime de homicídio qualifi cado - Réu - Policial Rodoviário 
Federal. RHC n. 87.162 - MS. RSTJ 250/878.

Cv Exposição pornográfi ca não consentida - Obrigação de fazer - Provedor de 

pesquisa. REsp n. 1.679.465 - SP. RSTJ 250/523.

F

PrCv Fiança - Pagamento - Prazo - Ação penal - Carta rogatória - Ordem 

pública - Violação - Não ocorrência. AgRg na CR n. 9.833 - EX. RSTJ 

250/34.

PrCv Fixação de multa - Impossibilidade - Descumprimento de liminar deferida 

- Medida cautelar de produção de prova. EREsp n. 1.210.962 - PR. RSTJ 

250/61.

Cv Formação de reserva matemática - Ausência - Cláusula de não renovação 

- Abusividade - Não ocorrência - Contrato de seguro de vida em grupo 

- Sistema fi nanceiro de repartição simples. REsp n. 1.569.627 - RS. RSTJ 

250/351.

G

Pn Garantia da ordem pública - Crime de estupro de vulnerável - Prisão 

preventiva - Motivação idônea. HC n. 416.765 - MS. RSTJ 250/913.

Cv Guarda póstuma - Deferimento - Intenção inequívoca de obtenção da 

guarda. REsp n. 1.677.903 - SP. RSTJ 250/634.

I

PrCv Ilegitimidade ativa ad causam - Locatário - CTN, arts. 32, 34, 123 e 166 - 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) - Taxas. Súmula n. 614-STJ. 

RSTJ 250/1013.
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PrPn Ilicitude por derivação - Constrangimento ilegal - Crime contra a relação 

de consumo - Ouvida de testemunha sobre prova ilicitamente obtida. HC n. 

426.421 - SP. RSTJ 250/768.

Cv Imagem de crianças - Autorização dos representantes legais - Inexistência 

- Dano moral - Reportagem jornalística. REsp n. 1.628.700 - MG. RSTJ 

250/471.

Cv Imóvel rural - Matrícula no Registro Torrens - Reexame de cláusulas 

contratuais - Inviabilidade - Usucapião. REsp n. 1.542.820 - RS. RSTJ 

250/450.

PrCv Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) - Isenção - Ação de repetição 

de indébito - CC, art. 198, I - Interdição - Curatela - Moléstia grave - Mal 

de Alzheimer - Prescrição - Fluência - Impossibilidade. REsp n. 1.469.825 - 

RS. RSTJ 250/240.

PrCv Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) - Taxas - CTN, arts. 32, 34, 

123 e 166 - Ilegitimidade ativa ad causam - Locatário. Súmula n. 614-STJ. 

RSTJ 250/1013.

Trbt Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - Boa-fé - 

Verifi cação - Necessidade - Diferencial de alíquota - Operação interestadual 

- Tredestinação da mercadoria - Responsabilização da empresa vendedora. 

EREsp n. 1.657.359 - SP. RSTJ 250/89.

PrCv Improbidade administrativa - Ação civil pública - Trancamento - Presidente 

da República. REsp n. 1.315.217 - DF. RSTJ 250/226.

Adm Improbidade administrativa - Conduta dolosa - Não ocorrência. AgInt no 

AREsp n. 80.466 - SP. RSTJ 250/215.

PrCv Impugnação - Tempestividade - Cumprimento de sentença. AgInt nos 

EDcl no REsp n. 1.498.854 - PR. RSTJ 250/411.

Cv Indenização - Cabimento - Acidente de trânsito - Falecimento do segurado 

- Condutor segurado - Embriaguez - Contrato de seguro de vida. EREsp n. 

973.725 - SP. RSTJ 250/329.

Adm Indenização - Valor - Revisão - Desapropriação. REsp n. 1.583.705 - SP. 

RSTJ 250/297.

Cv Indenização securitária - Atraso no pagamento do prêmio - Circular 

n. 67/1998-Susep, arts. 1º,2º e 3º - Comunicação prévia do segurado - 

Ausência - Decreto-Lei n. 73/1966, art. 12. Súmula n. 616-STJ. RSTJ 

250/1015.

Cv Inequívoca manifestação de vontade do adotante falecido - Adoção 

póstuma - Possibilidade jurídica do pedido. AgInt no REsp n. 1.520.454 - 

RS. RSTJ 250/551.
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Adm Infração administrativa - Apreensão de veículo utilizado no carregamento 

de madeira sem autorização - Lei n. 9.605/1998, art. 25, § 4º - Liberação 

condicionada ao oferecimento de defesa administrativa - Possibilidade. 

REsp n. 1.133.965 - BA. RSTJ 250/122.

PrPn Inquérito - Arquivamento deferido - Delito de falsidade ideológica eleitoral 

- Lei n. 4.737/1965, art. 350. Inq n. 980 - DF. RSTJ 250/71.

PrCv Intempestividade - Agravo em Recurso Especial - Não conhecimento. 

AgInt no AREsp n. 1.145.302 - GO. RSTJ 250/278.

Cv Intenção inequívoca de obtenção da guarda - Guarda póstuma - 

Deferimento. REsp n. 1.677.903 - SP. RSTJ 250/634.

PrCv Interdição - Curatela - Ação de repetição de indébito - CC, art. 198, I - 

Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) - Isenção - Moléstia grave - Mal 

de Alzheimer - Prescrição - Fluência - Impossibilidade. REsp n. 1.469.825 

- RS. RSTJ 250/240.

Adm Irregularidades na gestão anterior - Cadastros restritivos - Lei 

Complementar n. 101/2000, art. 25 - Lei n. 10.522/2002, arts. 7º e 26 - 

Município - Inscrição. Súmula n. 615-STJ. RSTJ 250/1014.

J

PrCv Juros moratórios - Condenação judicial de natureza previdenciária - 

Correção monetária - Lei n. 11.960/2009. REsp n. 1.492.221 - PR. RSTJ 

250/147.

PrPn Justiça Federal - Compartilhamento de sinal de TV por assinatura - 

Competência - Crime contra a Lei de Software - Crime de violação de 

direito autoral. CC n. 150.629 - SP. RSTJ 250/673.

L

Adm Lei Complementar n. 101/2000, art. 25 - Cadastros restritivos - 

Irregularidades na gestão anterior - Lei n. 10.522/2002, arts. 7º e 26 - 

Município - Inscrição. Súmula n. 615-STJ. RSTJ 250/1014.

Cv Lei n. 4.591/1964, art. 32 - Contrato de promessa de compra e venda 

- Nulidade - Não ocorrência - Memorial de incorporação - Registro 

no Cartório de Imóveis - Ausência - Ônus da incorporadora. REsp n. 

1.490.802 - DF. RSTJ 250/440.

PrPn Lei n. 4.737/1965, art. 350 - Delito de falsidade ideológica eleitoral - 

Inquérito - Arquivamento deferido. Inq n. 980 - DF. RSTJ 250/71.
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Cv Lei n. 5.474/1968 - Aquisição de insumos para plantio - Cédula de Produto 
Rural. REsp n. 1.049.984 - MS. RSTJ 250/562.

AM Lei n. 6.938/1981, arts. 2º, I, e 14, § 1º - CF/1988, art. 225 - Direito 
Ambiental - Lei n. 12.651/2012, arts. 61-A a 65 - Teoria do Fato 
Consumado - Inaplicabilidade. Súmula n. 613-STJ. RSTJ 250/1012.

Adm Lei n. 8.112/1990, arts. 143 e 144 - Denúncia anônima - Lei n. 9.784/1999, 
arts. 2º, 5º e 29 - Processo administrativo disciplinar. Súmula n. 611-STJ. 
RSTJ 250/1010.

Pn Lei n. 9.472/1997, art. 183 - Princípio da insignifi cância - Inaplicabilidade 
- Transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência. Súmula n. 
606-STJ. RSTJ 250/1005.

Adm Lei n. 9.503/1997, art. 21 - Competência - Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) - Lei n. 10.233/2001, art. 82, § 3º 
- Multa de trânsito - Excesso de velocidade - Rodovia federal. REsp n. 
1.613.733 - RS. RSTJ 250/181.

Adm Lei n. 9.605/1998, art. 25, § 4º - Apreensão de veículo utilizado no 
carregamento de madeira sem autorização - Infração administrativa 
- Liberação condicionada ao oferecimento de defesa administrativa - 
Possibilidade. REsp n. 1.133.965 - BA. RSTJ 250/122.

Adm Lei n. 9.784/1999, arts. 2º, 5º e 29 - Denúncia anônima - Lei n. 8.112/1990, 
arts. 143 e 144 - Processo administrativo disciplinar. Súmula n. 611-STJ. 
RSTJ 250/1010.

Adm Lei n. 10.233/2001, art. 82, § 3º - Competência - Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT) - Lei n. 9.503/1997, art. 21 - 
Multa de trânsito - Excesso de velocidade - Rodovia federal. REsp n. 
1.613.733 - RS. RSTJ 250/181.

Adm Lei n. 10.522/2002, arts. 7º e 26 - Cadastros restritivos - Irregularidades 
na gestão anterior - Lei Complementar n. 101/2000, art. 25 - Município - 
Inscrição. Súmula n. 615-STJ. RSTJ 250/1014.

Pn Lei n. 11.340/2006, art. 17 - Pena exclusiva de multa - Impossibilidade - 
Violência doméstica e familiar contra a mulher. REsp n. 1.707.948 - RJ. 
RSTJ 250/974.

Pn Lei n. 11.343/2006, art. 40, I - Majorante - Confi guração - Tráfi co 
transnacional de drogas. Súmula n. 607-STJ. RSTJ 250/1006.

PrCv Lei n. 11.960/2009 - Condenação judicial de natureza previdenciária 
- Correção monetária - Juros moratórios. REsp n. 1.492.221 - PR. RSTJ 

250/147.

Trbt Lei n. 12.546/2011 - Base de cálculo - Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS) - Não inclusão - Contribuição 
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Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). REsp n. 1.568.493 - RS. 

RSTJ 250/244.

AM Lei n. 12.651/2012, arts. 61-A a 65 - CF/1988, art. 225 - Direito Ambiental 

- Lei n. 6.938/1981, arts. 2º, I, e 14, § 1º - Teoria do Fato Consumado - 

Inaplicabilidade. Súmula n. 613-STJ. RSTJ 250/1012.

Adm Lei n. 12.871/2013 - Administração Pública - Conveniência e oportunidade 

- Contratos individuais - Renovação automática - Não cabimento - Lei 

n. 13.333/2016 - Médicos intercambistas. Ag n. 1.433.756 - DF. RSTJ 

250/271.

Adm Lei n. 13.333/2016 - Administração Pública - Conveniência e oportunidade 

- Contratos individuais - Renovação automática - Não cabimento - Lei 

n. 12.871/2013 - Médicos intercambistas. Ag n. 1.433.756 - DF. RSTJ 

250/271.

Adm Liberação condicionada ao oferecimento de defesa administrativa - 

Possibilidade - Apreensão de veículo utilizado no carregamento de madeira 

sem autorização - Infração administrativa - Lei n. 9.605/1998, art. 25, § 4º. 

REsp n. 1.133.965 - BA. RSTJ 250/122.

PrPn Limitação do grau de parentesco - Direito do preso de receber visitas. 

RMS n. 56.152 - SP. RSTJ 250/886.

M

Pn Majorante - Confi guração - Lei n. 11.343/2006, art. 40, I - Tráfi co 

transnacional de drogas. Súmula n. 607-STJ. RSTJ 250/1006.

Adm Médicos intercambistas - Administração Pública - Conveniência e 

oportunidade - Contratos individuais - Renovação automática - Não 

cabimento - Lei n. 12.871/2013 - Lei n. 13.333/2016. Ag n. 1.433.756 - 

DF. RSTJ 250/271.

PrPn Medida cautelar alternativa - Inaplicabilidade - Constrangimento ilegal - 

Não ocorrência - Crime de estelionato - Prisão preventiva - Fundamentação 

idônea. RHC n. 65.056 - BA. RSTJ 250/863.

PrCv Medida cautelar de produção de prova - Descumprimento de liminar 

deferida - Fixação de multa - Impossibilidade. EREsp n. 1.210.962 - PR. 

RSTJ 250/61.

Cv Memorial de incorporação - Registro no Cartório de Imóveis - Ausência 

- Contrato de promessa de compra e venda - Nulidade - Não ocorrência 

- Lei n. 4.591/1964, art. 32 - Ônus da incorporadora. REsp n. 1.490.802 - 

DF. RSTJ 250/440.
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PrCv Moléstia grave - Mal de Alzheimer - Ação de repetição de indébito - 
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Siglas e Abreviaturas





AC  Apelação Cível                                      

Adm  Administrativo

Ag  Agravo de Instrumento

AgRg  Agravo Regimental

AI  Argüição de Inconstitucionalidade 

ANA  Agência Nacional de Águas

Anatel  Agência Nacional de Telecomunicações

Aneel  Agência Nacional de Energia Elétrica

APn  Ação Penal

AR  Ação Rescisória

CAt  Confl ito de Atribuições

CC  Código Civil

CC  Confl ito de Competência

CCm  Código Comercial

Cm  Comercial

CNE  Conselho Nacional de Educação

Com  Comunicação

CP  Código Penal

CPC  Código de Processo Civil

CDC  Código de Proteção e Defesa do Consumidor

CPP  Código de Processo Penal

CR  Carta Rogatória

CRI  Carta Rogatória Impugnada

Ct  Constitucional

CTB  Código de Trânsito Brasileiro

CTN  Código Tributário Nacional

Cv  Civil

D  Decreto

DL  Decreto-Lei
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DNAEE  Departamento Nacional de Águas e Energia   
 Elétrica

E  Ementário da Jurisprudência do Superior   
 Tribunal de Justiça

EAC  Embargos Infringentes em Apelação Cível

EAR  Embargos Infringentes em Ação Rescisória

EAg  Embargos de Divergência no Agravo

EC  Emenda Constitucional

ECA  Estatuto da Criança e do Adolescente

EDcl  Embargos de Declaração

EJSTJ  Ementário da Jurisprudência do Superior   
 Tribunal de Justiça 

El  Eleitoral

EREsp  Embargos de Divergência em Recurso Especial

ERMS  Embargos Infringentes no Recurso em Mandado de  
 Segurança

ExImp  Exceção de Impedimento

ExSusp  Exceção de Suspeição

ExVerd  Exceção da Verdade

ExecAR  Execução em Ação Rescisória

ExecMC  Execução em Medida Cautelar

ExecMS  Execução em Mandado de Segurança

HC  Habeas Corpus

HD  Habeas Data

HSE  Homologação de Sentença Estrangeira

IDC  Incidente de Deslocamento de Competência

IExec  Incidente de Execução

IF  Intervenção Federal

IJ  Interpelação Judicial

Inq  Inquérito

IPVA  Imposto sobre a Propriedade de Veículos   
 Automotores
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IUJ  Incidente de Uniformização de Jurisprudência 

LC  Lei Complementar

LCP  Lei das Contravenções Penais

Loman  Lei Orgânica da Magistratura

LONMP  Lei Orgânica Nacional do Ministério Público

MC  Medida Cautelar

MC  Ministério das Comunicações

MI  Mandado de Injunção

MS  Mandado de Segurança

NC  Notícia-Crime

PA  Processo Administrativo

Pet  Petição

PExt  Pedido de Extensão

Pn  Penal

Prc  Precatório

PrCv  Processual Civil

PrPn  Processual Penal

Pv  Previdenciário

QO  Questão de Ordem 

R  Revista do Superior Tribunal de Justiça

Rcl  Reclamação

RD  Reconsideração de Despacho

RE  Recurso Extraordinário

REsp  Recurso Especial

RHC  Recurso em Habeas Corpus

RHD  Recurso em Habeas Data

RMI  Recurso em Mandado de Injunção

RMS  Recurso em Mandado de Segurança

RO  Recurso Ordinário

Rp  Representação



SIGLAS E ABREVIATURAS

1050

RSTJ  Revista do Superior Tribunal de Justiça

RvCr  Revisão Criminal

S  Súmula

SAF  Secretaria de Administração Federal

Sd  Sindicância

SEC  Sentença Estrangeira Contestada

SF  Senado Federal

SL  Suspensão de Liminar

SLS  Suspensão de Liminar e de Sentença

SS  Suspensão de Segurança

STA  Suspensão de Tutela Antecipada

Tr  Trabalho

Trbt  Tributário



Repositórios Autorizados e Credenciados pelo 

Superior Tribunal de Justiça





REPOSITÓRIOS AUTORIZADOS E CREDENCIADOS PELO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

01. Lex - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - editada pela Lex Editora 

S.A. - Portaria n. 1 de 19.08.1985 - DJ 21.08.1985 - Registro revalidado - Edital de 

20.10.1989 - DJ 24.10.1989 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 11.12.2012 - DJe 

13.12.2012.

02. Revista de Direito Administrativo - editada pela Editora Renovar Ltda. - Portaria 

n. 2 de 19.08.1985 - DJ 21.08.1985 - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 05.09.2007 

- DJ 19.09.2007.

03. Revista LTr - Legislação do Trabalho - editada pela LTr Editora Ltda. - Portaria n. 

5 de 26.08.1985 - DJ 28.08.1985 - Registro revalidado - Edital de 20.10.1989 - DJ 

24.10.1989 - Registro alterado - Portaria n. 5 de 22.11.2011 - DJe de 23.11.2011.

04. Jurisprudência Brasileira Cível e Comércio - editada pela Juruá Editora Ltda. - 

Portaria n. 6 de 09.09.1985 - DJ 12.09.1985 - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 

09.02.2006 - DJ 15.02.2006.

05. Julgados dos Tribunais Superiores - editada pela Editora Jurid Vellenich Ltda. - 

Portaria n. 7 de 06.11.1987 - DJ 10.11.1987 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 

06.03.2001 - DJ 09.03.2001.

06. Revista de Doutrina e Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

e dos Territórios - Portaria n. 1 de 29.11.1989 - DJ 1º.12.1989 - Registro alterado/

retifi cado - Portaria n. 3 de 19.06.2002 - DJ de 25.06.2002.

07. Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - Portaria 

n. 1 de 08.02.1990 - DJ 12.02.1990 - Registro alterado - Portaria n. 3 de 19.03.2010 

- DJe 22.03.2010.

08. Revista Jurídica Mineira - Portaria n. 3 de 02.04.1990 - DJ 04.04.1990 - Registro 

cancelado - Portaria n. 4 de 13.05.1999 - DJ 04.06.1999.

09. Revista Jurídica - de responsabilidade da IOB Informações Objetivas Publicações 

Jurídicas Ltda. (anteriormente editada pela Notadez Informações Ltda.) - Portaria n. 4 

de 02.04.1990 - DJ 04.04.1990.

10. Julgados do Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul - Portaria n. 5 de 02.05.1990 

- DJ 09.05.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 8 de 16.11.2000 - DJ 24.11.2000.

11. Revista de Processo - editada pela Editora Revista dos Tribunais Ltda. - Portaria n. 

6 de 31.05.1990 - DJ 06.06.1990.
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12. Revista de Direito Civil - editada pela Editora Revista dos Tribunais Ltda. - Portaria 

n. 7 de 31.05.1990 - DJ 06.06.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 4 de 06.06.2000 

- DJ 09.06.2000.

13. Revista dos Tribunais - editada pela Editora Revista dos Tribunais Ltda. - Portaria n. 

8 de 31.05.1990 - DJ 06.06.1990.

14. Revista de Direito Público - editada pela Editora Revista dos Tribunais Ltda. - 

Portaria n. 9 de 31.05.1990 - DJ 06.06.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 5 de 

11.06.2001 - DJ 19.06.2001.

15. Revista Ciência Jurídica - editada pela Editora Ciência Jurídica Ltda. - Portaria n. 10 

de 21.08.1990 - DJ 24.08.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 04.07.2003 - DJ 

14.07.2003.

16. Revista Jurisprudência Mineira - editada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais - Portaria n. 12 de 10.09.1990 - DJ 12.09.1990 - Registro cancelado - 

Portaria n. 2, de 12.04.2018 - DJe 13.04.2018.

17. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais - Portaria n. 

13 de 17.12.1990 - DJ 19.12.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 10 de 08.10.2007 

- DJ 18.10.2007.

18. Jurisprudência Catarinense - editada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina - 

Portaria n. 1 de 22.05.1991 - DJ 27.05.1991.

19. Revista SÍNTESE Trabalhista e Previdenciária - editada pela IOB Informações 

Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 3 de 16.09.1991 - DJ 20.09.1991 - 

Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 22.11.2006 - DJ 11.12.2006 - Registro retifi cado 

e ratifi cado - Portaria n. 8 de 25.10.2010 - DJe 28.10.2010.

20. Lex - Jurisprudência dos Tribunais de Alçada Civil de São Paulo - editada pela Lex 

Editora S.A. - Portaria n. 1 de 10.03.1992 - DJ 13.03.1992 - Registro cancelado - 

Portaria n. 6 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

21. Jurisprudência do Tribunal de Justiça - editada pela Lex Editora S.A. - Portaria n. 2 

de 10.03.1992 - DJ 13.03.1992 - Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 16.11.2000 - DJ 

24.11.2000 - Registro cancelado - Portaria n. 4 de 29.10.2013 - DJe de 05.11.2013.

22. Lex - Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - editada pela Lex Editora S.A. 

- Portaria n. 3 de 10.03.1992 - DJ 13.03.1992 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 

11.12.2012 - DJe 13.12.2012.

23. Revista de Previdência Social - editada pela LTr Editora Ltda. - Portaria n. 4 de 

20.04.1992 - DJ 24.04.1992.
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24. Revista Forense - editada pela Editora Forense - Portaria n. 5 de 22.06.1992 - DJ 

06.07.1992 - Registro cancelado - Portaria n. 8 de 22.11.2011 - DJe de 23.11.2011.

25. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados - editada pela Editora Jurid 

Vellenich Ltda. - Portaria n. 6 de 06.11.1992 - DJ 10.11.1992 - Registro cancelado - 

Portaria n. 3 de 04.07.2003 - DJ 14.07.2003.

26. Série - Jurisprudência ADCOAS - editada pela Editora Esplanada Ltda. - Portaria 

n. 1 de 18.02.1993 - DJ 25.02.1993 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 23.08.2004 

- DJ 26.08.2004.

27. Revista Ata - Arquivos dos Tribunais de Alçada do Estado do Rio de Janeiro - 

Portaria n. 2 de 11.02.1994 - DJ 18.02.1994 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 

04.05.1999 - DJ 18.05.1999.

28. Revista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região - editada pela Livraria do 

Advogado Ltda. - Portaria n. 3 de 02.03.1994 - DJ 07.03.1994.

29. Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Portaria n. 4 

de 15.06.1994 - DJ 17.06.1994.

30. Genesis - Revista de Direito do Trabalho - editada pela Genesis Editora - Portaria 

n. 5 de 14.09.1994 - DJ 16.09.1994 - Registro cancelado - Portaria n. 4 de 08.10.2007 

- DJ 18.10.2007.

31. Decisório Trabalhista - editada pela Editora Decisório Trabalhista Ltda. - Portaria 

n. 6 de 02.12.1994 - DJ 06.12.1994 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 28.06.2013 

- DJe 1º.07.2013.

32. Revista de Julgados e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São 

Paulo - Portaria n. 1 de 18.12.1995 - DJ 20.12.1995 - Registro cancelado - Portaria n. 

5 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

33. Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região - editada pelo Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região - Portaria n. 1 de 11.04.1996 - DJ 22.04.1996 - Registro 

cancelado - Portaria n. 6 de 18.06.2010 - DJe 22.06.2010.

34. Lex - Jurisprudência do Tribunal Federal de Recursos - editada pela Lex Editora 

S.A. - Portaria n. 2 de 29.04.1996 - DJ 02.05.1996 - Registro cancelado - Portaria n. 11 

de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

35. Revista de Direito Renovar - editada pela Editora Renovar Ltda. - Portaria n. 3 de 

12.08.1996 - DJ 15.08.1996. - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 1º.06.2017 - DJe 

07.06.2017.

36. Revista Dialética de Direito Tributário - editada pela Editora Oliveira Rocha 

Comércio e Serviços Ltda. - Portaria n. 1 de 16.06.1997 - DJ 23.06.1997 - Registro 

cancelado - Portaria n. 1 de 20.04.2016 - DJe 03.05.2016.
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37. Revista do Ministério Público - Portaria n. 1 de 26.10.1998 - DJ 05.11.1998 - 

Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 14.06.1999 - DJ 22.06.1999.

38. Revista Jurídica Consulex - editada pela Editora Consulex Ltda. - Portaria n. 1 

de 04.02.1999 - DJ 23.02.1999 - Republicada em 25.02.1999 - Registro cancelado - 

Portaria n. 1 de 06.03.2001 - DJ 09.03.2001.

39. Genesis - Revista de Direito Processual Civil - editada pela Genesis Editora - 

Portaria n. 2 de 12.04.1999 - DJ 15.04.1999 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 

08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

40. Jurisprudência Brasileira Criminal - editada pela Juruá Editora Ltda. - Portaria n. 6 

de 14.06.1999 - DJ 22.06.1999 - Registro cancelado - Portaria n. 2 de 09.02.2006 - DJ 

15.02.2006.

41. Jurisprudência Brasileira Trabalhista - editada pela Juruá Editora Ltda. - Portaria n. 7 

de 14.06.1999 - DJ 22.06.1999 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 09.02.2006 - DJ 

15.02.2006.

42. Revista de Estudos Tributários - editada pela marca SÍNTESE, de responsabilidade 

da IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 8 de 14.06.1999 

- DJ 22.06.1999.

43. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - editada pela Editora Brasília 

Jurídica Ltda. - Portaria n. 10 de 29.06.1999 - DJ 05.07.1999 - Registro cancelado - 

Portaria n. 1 de 23.08.2004 - DJ 26.08.2004.

44. Revista Interesse Público - editada pela Editora Fórum Ltda. - Portaria n. 1 de 

14.03.2000 - DJ 21.03.2000.

45. Revista SÍNTESE Direito Civil e Processual Civil - editada pela IOB Informações 

Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 2 de 14.03.2000 - DJ 21.03.2000 - 

Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 22.11.2006 - DJ 11.12.2006 - Registro retifi cado 

e ratifi cado - Portaria n. 8 de 25.10.2010 - DJe 28.10.2010.

46. Revista SÍNTESE Direito de Família - editada pela IOB Informações Objetivas 

Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 3 de 29.03.2000 - DJ 03.04.2000 - Registro 

retifi cado - Portaria n. 2 de 14.09.2009 - DJe 15.09.2009 - Registro retifi cado e 

ratifi cado - Portaria n. 8 de 25.10.2010 - DJe 28.10.2010.

47. Revista ADCOAS Previdenciária - editada pela Editora Esplanada Ltda. - 

ADCOAS - Portaria n. 5 de 21.06.2000 - DJ 27.06.2000 - Registro cancelado - 

Portaria n. 8 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

48. Revista ADCOAS Trabalhista - editada pela Editora Esplanada Ltda. - ADCOAS 

- Portaria n. 6 de 21.06.2000 - DJ 27.06.2000 - Registro cancelado - Portaria n. 7 de 

08.10.2007 - DJ 18.10.2007.
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49. Revista de Jurisprudência ADCOAS - editada pela Editora Esplanada Ltda. 

- ADCOAS - Portaria n. 7 de 21.06.2000 - DJ 27.06.2000 - Registro cancelado - 

Portaria n. 9 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

50. Revista SÍNTESE Direito Penal e Processual Penal - editada pela IOB Informações 

Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 4 de 06.03.2001 - DJ 09.03.2001 - 

Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 22.11.2006 - DJ 11.12.2006 - Registro retifi cado 

e ratifi cado - Portaria n. 8 de 25.10.2010 - DJe 28.10.2010.

51. Revista Tributária e de Finanças Públicas - editada pela Editora Revista dos 

Tribunais - Portaria n. 6 de 11.06.2001 - DJ 19.06.2001 - Registro cancelado - Portaria 

n. 1 de 21.03.2018 - DJe 22.03.2018.

52. Revista Nacional de Direito e Jurisprudência - editada pela Nacional de Direito 

Livraria Editora Ltda. - Portaria n. 1 de 08.04.2002 - DJ 02.05.2002 - Republicada em 

19.04.2002 - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 31.07.2009 - DJe 05.08.2009.

53. Revista do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - editada pelo Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região - Portaria n. 2 de 23.04.2002 - DJ 02.05.2002 - Registro 

cancelado - Portaria n. 5 de 09.04.2010 - DJe 18.04.2010.

54. Revista Dialética de Direito Processual - editada pela Editora Oliveira Rocha 

Comércio e Serviços Ltda. - Portaria n. 1 de 30.06.2003 - DJ 07.07.2003 - Registro 

cancelado - Portaria n. 2 de 20.04.2016 - DJe 03.05.2016.

55. Revista Juris Plenum - editada pela Editora Plenum Ltda. - Portaria n. 1 de 

23.05.2005 - DJ 30.05.2005 - Registro alterado - Portaria n. 5 de 28.11.2013 - DJe 

29.11.2013.

56. Revista Bonijuris - versão impressa - co-editada pelo Instituto de Pesquisas 

Jurídicas Bonijuris, Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar), Associação dos 

Magistrados Catarinense (AMC) e Associação dos Magistrados do Trabalho IX e XII 

(Amatra) - Portaria n. 2 de 18.10.2005 - DJ 27.10.2005.

57. Revista Juris Plenum Trabalhista e Previdenciária - editada pela Editora Plenum 

Ltda. - Portaria n. 3 de 16.12.2005 - DJ 08.02.2006 - Registro cancelado - Portaria n. 

9 de 12.12.2011 - DJe 14.12.2011.

58. Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal - editada pela Editora Magister 

Ltda. - Portaria n. 4 de 02.08.2006 - DJ 09.08.2006.

59. CD-ROM - Jur Magister - editado pela Editora Magister Ltda. - Portaria n. 5 de 

09.08.2006 - DJ 15.08.2006 - Registro cancelado - Portaria n. 6 de 11.12.2013 - DJe 

12.12.2013.

60. DVD - Magister - editado pela Editora Magister Ltda. - Portaria n. 6 de 09.08.2006 

- DJ 15.08.2006.
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61. Revista Previdenciária e Trabalhista Gazetajuris - editada pela Editora Portal 

Jurídico Ltda. - Portaria n. 7 de 09.08.2006 - DJ 15.08.2006 - Registro cancelado - 

Portaria n. 2 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

62. CD-ROM - Gazetajuris - editado pela Editora Portal Jurídico Ltda. - Portaria n. 

8 de 02.10.2006 - DJ 04.10.2006 - Registro cancelado - Portaria n. 6 de 12.11.2008 - 

DJe 17.11.2008.

63. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil - editada pela Editora Magister 

Ltda. - Portaria n. 1 de 1º.02.2008 - DJ 11.02.2008.

64. Revista Brasileira de Direito Tributário e Finanças Públicas - editada pela Editora 

Magister Ltda. - Portaria n. 2 de 1º.02.2008 - DJ 11.02.2008.

65. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões - editada pela Editora 

Magister Ltda. - Portaria n. 4 de 10.10.2008 - DJe 15.10.2008 - Registro cancelado - 

Portaria n. 2 de 27.11.2014 - DJe 03.12.2014.

66. Revista de Direito Tributário da Associação Paulista de Estudos Tributários - 

editada pela MP Editora Ltda. - Portaria n. 5 de 30.10.2008 - DJe 07.11.2008. Registro 

cancelado - Portaria n. 2 de 1º.09.2017 - DJe 04.09.2017.

67. Portal da Rede Mundial de Computadores “editoramagister.com” - editado pela 

Editora Magister Ltda. - Portaria n. 7 de 15.12.2008 - DJe 17.12.2008.

68. “Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” 

(versão eletrônica) - Portal da Rede Mundial de Computadores - endereço eletrônico: 

https://www.tjrs.jus.br/site/publicacoes/revista_da_jurisprudencia/ - editada pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Grande do Sul - Portaria n. 1 de 19.02.2010 - 

DJe 24.02.2010 - Registro retifi cado e ratifi cado - Portaria n. 4 de 19.03.2010 - DJe 

22.03.2010.

69. Portal da Rede Mundial de Computadores - “jurisprudência-online” - editada pela 

Associação dos Advogados de São Paulo - Portaria n. 2 de 19.02.2010 - DJe 24.02.2010.

70. Revista do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (versão eletrônica) - Portal da 

Rede Mundial de Computadores - endereço eletrônico: https://www.trf5.jus.br/revista_

jurisprudencia/ - editado pelo Tribunal Federal Regional da 5ª Região - Portaria n. 5 de 

09.04.2010 - DJe 13.04.2010.

71. DVD ROM Datadez - de responsabilidade da IOB Informações Objetivas 

Publicações Jurídicas Ltda. (anteriormente editado pela Notadez Informações Ltda.) - 

Portaria n. 7 de 10.09.2010 - DJe 14.09.2010 - Registro cancelado - Portaria n. 6 de 

22.11.2011 - DJe 23.11.2011.
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72. Portal da Rede Mundial de Computadores - “Plenum On-line” - endereço “www.

plenum.com.br” - editado pela Plenum Editora Ltda. - Portaria n. 1 de 31.01.2011 - DJe 

02.02.2011.

73. DVD-ROM - Juris Síntese DVD - editado pela marca “Síntese”, de propriedade da 

IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 2 de 31.01.2011 - 

DJe 02.02.2011.

74. Portal da Rede Mundial de Computadores - “JURIS SÍNTESE ONLINE” - 

endereço eletrônico: https://online.sintese.com/ - produto digital da marca Síntese, de 

propriedade da IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 3 

de 29.04.2011 - DJe 03.05.2011.

75. Portal da Rede Mundial de Computadores - “SINTESENET” - endereço eletrônico: 

https://online.sintese.com/ - produto digital da marca Síntese, de propriedade da IOB 

Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 4 de 29.04.2011 - DJe 

03.05.2011.

76. DVD-ROM Juris Plenum Ouro - de responsabilidade da Editora Plenum Ltda. - 

Portaria n. 7 de 22.11.2011 - DJe 23.11.2011.

77. CD-ROM “JURID - Biblioteca Jurídica Digital”, versão “Jurid Premium” - de 

propriedade da JURID Publicações Eletrônicas Ltda. - Portaria n. 1 de 07.05.2012 - DJe 

09.05.2012 - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 19.11.2014 - DJe 19.11.2014.

78. Portal da Rede Mundial de Computadores - endereço eletrônico: https://coad.

com.br/juridico - produto “COAD/ADV/CT - Advocacia Dinâmica e Consultoria 

Trabalhista”, de propriedade da Atualização Profi ssional COAD Ltda. - Portaria n. 1 de 

28.02.2013 - DJe 04.03.2013 - Registro cancelado - Portaria n. 3 de 03.10.2013 - DJe 

de 07.10.2013.

79. Revista “Jurisprudência Catarinense” (versão eletrônica) - Portal da Rede Mundial 

de Computadores - endereço eletrônico: https://busca.tjsc.jus.br/revistajc/ - editada pelo 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Portaria n. 1 de 06.04.2015 - DJe 08.04.2015.
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