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EMENTA

Penal e Processo Penal. Recurso especial. Operação Curaçao. 

Crime de evasão de divisas. Art. 22 da Lei 7.492/1986. Ofensa ao 

princípio da colegialidade. Incompetência do juízo. Inocorrência. 

Conexão instrumental. Cooperação jurídica internacional. Prova 

produzida no exterior. Compartilhamento. Autorização judicial de 

uso das provas colhidas no exterior e de quebra de sigilo bancário. 

Parâmetros de validade atendidos. Arts. 13 e 17 da LINDB. Convenção 

Internacional de Palermo e Convenção Internacional de Mérida. 

Precedentes desta eg. Corte Superior. Pleito absolutório. Ausência de 

prova. Ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. 

Súmula 7/STJ. Operação “Dólar-Cabo”. Prescindibilidade da saída 

física de moeda do território nacional para a confi guração do delito de 

evasão de divisas. Tese adotada pelo STF no julgamento da AP 470 - 

Mensalão e precedentes desta eg. Corte Superior. Dosimetria da pena. 

Fundamentação idônea. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

na extensão, desprovido.

I - O Novo Código de Processo Civil e o Regimento Interno 

desta Corte (art. 932, inciso III, do CPC/2015 e arts. 34, inciso 

VII, e 255, § 4º, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar 

monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não 

tiver impugnado especifi camente todos os fundamentos da decisão 

recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que 

houve entendimento fi rmado em precedente vinculante, súmula ou 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 

Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não 

importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio 

da colegialidade.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

886

II - Verifi cada a conexão probatória (instrumental), não há falar 

em ilegalidade no processamento da ação penal em foro diverso do 

local da infração, em estrita consonância com o art. 76, I e III, do 

CP. Registre-se, por oportuno, que, conforme previsão do art. 80 do 

CPP, cabe ao Juiz o exame da pertinência ou não da separação de 

processos. Assim como as regras relativas à conexão e à continência, 

toda a questão gira em torno da efetividade da função jurisdicional, da 

duração razoável do processo e da facilitação da instrução probatória. 

Precedentes.

III - “A prova produzida no estrangeiro de acordo com a legislação 

de referido país pode, contudo, não ser admitida no processo em curso 

no território nacional se o meio de sua obtenção violar a ordem pública, 

a soberania nacional e os bons costumes brasileiros, em interpretação 

analógica da previsão do art. 17 da LINDB. [...] Na presente hipótese, as 

provas encaminhadas ao MP brasileiro são legítimas, segundo o parâmetro 

de legalidade suíço, e o meio de sua obtenção não ofende a ordem pública, 

a soberania nacional e os bons costumes brasileiros, até porque decorreu de 

circunstância autônoma interveniente na cadeia causal, a qual afastaria 

a mancha da ilegalidade existente no indício primário. Não há, portanto, 

razões para a declaração de sua inadmissibilidade no presente processo. 

[...] Preliminares rejeitadas. Denúncia recebida.” (APn 856/DF, Corte 

Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06/02/2018)

IV - Nos termos do art. 13 do Decreto Lei n. 4.657/1942 - Lei 

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a prova dos fatos 

ocorridos no país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto 

ao ônus e aos meios de produzir-se. Dessa feita, verifi ca-se que, na 

hipótese, o compartilhamento das informações entre as autoridades 

brasileiras e holandesas observaram a legislação pertinente, em especial 

as Convenções multilaterais de Palermo e de Mérida, bem como o art. 

13 da LINDB.

V - Imperioso assinalar que o sigilo bancário, tido como substrato 

da proteção constitucional da privacidade, não tem caráter absoluto. O 

ordenamento jurídico brasileiro abarca hipóteses de não incidência 

de sigilo (troca de informações entre instituições fi nanceiras, para 

fi ns cadastrais; fornecimento de informações constantes de cadastro 

de emitentes de cheques sem provisão de fundos e de devedores 
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inadimplentes, a entidades de proteção ao crédito; comunicação a 

autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos 

que envolvam recursos públicos, entre outros), bem como hipóteses de 

transferência do sigilo dos dados e informações constantes nas contas 

correntes e aplicações diversas em intituições fi nanceiras a outros 

entes. Dessa feita, não se verifi ca a suscitada contrariedade ao art. 

17 do Decreto-Lei 4.657/1942, sobretudo porque não verifi cado, in 

casu, qualquer ofensa à soberania nacional, à ordem pública e aos bons 

costumes.

VI - Entender pela impossibilidade de compartilhamento de 

provas por meio de cooperações jurídicas internacionais signifi ca 

inviabilizar a persecução penal de, além dos crimes de evasão de 

divisas e de lavagem de capitais, tantos outros delitos transnacionais, 

como o tráfi co internacional de drogas, o tráfi co internacional de 

pessoas, a pedofi lia por meio da rede mundial de computadores, o 

tráfi co internacional de armas, entre outros. Atenta ao fenômeno da 

criminalidade globalizada e transnacional, essa eg. Corte Superior 

em diversas ocasiões tem afi rmado e reafi rmado a validade de provas 

produzidas no exterior e compartilhada por meio de cooperação 

jurídica internacional.

VII - Dos excertos transcritos, verifica-se que instâncias 

originárias discorrem de forma pormenorizada como os acusados 

promoviam, de forma irregular e sem autorização legal, a remessa de 

valores para o exterior. Assinalou-se, ainda, a perfeita correspondências 

entre os fatos narrados na denúncia e a r. sentença. Ora, está assentado 

nesta Corte que as premissas fáticas fi rmadas nas instâncias ordinárias 

- quais sejam a existência de centenas de transações irregulares e a 

correlação entre a denúncia e a sentença - não podem ser modifi cadas 

no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo 

a qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

VIII - Por meio de operações “dólar-cabo” os recorrentes 

promoveram, dolosamente, em burla à fi scalização do Banco Central 

e da Receita Federal, o envio de divisas para o exterior, o que confi gura 

o delito previsto no art. 22 da Lei 7.492/1986. No que concerne à tese 

defensiva de atipicidade da conduta, não merece ser provido o recurso, 
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pois, como bem acentuado pelo Colegiado a quo, é desnecessária a 

saída física de moeda do território nacional para a confi guração do 

tipo previsto no art. 22 da Lei 7.492/1986. AP 470/STF (Mensalão) e 

precedentes desta eg. Corte Superior.

IX - Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de 

que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos 

concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada 

atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda 

pelo Superior Tribunal de Justiça, exceto se ocorrer evidente 

desproporcionalidade, quando caberá a reapreciação para a correção 

de eventuais desacertos quanto ao cálculo das frações de aumento ou 

de diminuição e apreciação das circunstâncias judiciais.

X - In casu, a pena-base foi exasperada em razão da valoração 

negativa de duas circunstâncias judiciais – circunstâncias do delito e 

consequências do crime, revelando-se idônea e bem fundamentada a 

elevação acima do mínimo legal.

XI - A jurisprudência desta Corte fi rmou-se no sentido de que 

o critério de majoração pela continuidade delitiva é proporcional ao 

número de infrações cometidas. Assim, reconhecida a continuidade 

delitiva e considerando o número de infrações praticadas (centenas de 

transações), a fração de aumento mais adequada à hipótese dos autos é 

de 2/3 (dois terços). Precedentes.

XII - O recurso especial não será cabível quando a análise da 

pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo 

vedada a modifi cação das premissas fáticas fi rmadas nas instâncias 

ordinárias na via eleita. (Súmula 07/STJ).

XIII - Verifi car se o ora agravante teria condições fi nanceiras 

de arcar com a prestação pecuniária que lhe foi imposta, para se 

alcançar conclusão diversa daquela a que chegou a instância a quo, 

seria imprescindível reexaminar todo o acervo probatório dos autos, 

pretensão que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita.

XIV - A regra estabelecida pelo art. 387, IV, do Código de 

Processo Penal, por ser de natureza processual, deve ter aplicação 

imediata, inclusive a processos em curso. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.
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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 agravo regimental.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 17 de maio de 2018 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 23.5.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de agravo regimental interposto por 

Iria de Oliveira Cassu contra decisão de fl s. 1.286-1.323, de minha relatoria, na 

qual conheci de parte do recurso especial e, na extensão, neguei-lhe provimento.

Consta dos autos que a recorrente foi denunciada, com cerca de outras 56 

(cinquenta e seis) pessoas, as quais também tiveram denúncia contra si recebida 

(fl . 8), por prática de gestão fraudulenta de instituição fi nanceira (art. 4º, caput, da 

Lei 7.492/1986), crime de operação ilegal de instituição fi nanceira (art. 16 da Lei 

7.492/1986), crime de evasão de dividas (art. 22 da Lei 7.492/1986) e crime de 

lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998).

Em primeiro grau, a recorrente foi absolvida dos crimes do art. 4º e 16 da 

Lei n. 7.492/1986, pelo princípio da especialidade em relação ao crime do art. 

22 da Lei n. 7.492/1986, e condenada “pelos crimes do art. 22 da Lei n. 7.492/1986, 

em continuidade delitiva, e pelos crimes do art. 1º, VI, da Lei n. 9.613/1986, em 

continuidade delitiva, e entre ambas as espécies em concurso material” (fl . 202), à 

pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 320 (trezento e vinte dias 

multa), em regime inicial fechado, pelas razões seguintes:

“[...] 1.049. A condenada Iria de Oliveira Cassu é primária e sem maus 

antecedentes. Não se conhecem fatos desabonadores de sua conduta além do que 

consta no presente feito. Os motivos do crime são inerentes ao tipo. o lucro fácil. As 

circunstâncias dos crimes de evasão e de lavagem merecem especial reprovação, 

como já fundamentado no item 996, retro. As conseqüências dos crimes de 

evasão são graves, considerando o expressivo valor evadido, de cerca de USD 
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8.501.419,41, a merecer especial reprovação, conforme critérios fi xados nos itens 

997-998. As conseqüências dos crimes de lavagem, envolvendo operações de valor 

abaixo de USD 500.000,00, não merecem especial reprovação, como já fundamentado 

nos itens 997-998, retro. As demais vetoriais do art. 59 do CP. personalidade, 

culpabilidade e comportamento da vítima, são neutras. Nada mais tendo de relevante 

a considerar, constata-se duas vetoriais negativas para os crimes de evasão de divisas 

e uma vetorial negativa para a lavagem de dinheiro. Para o crime do artigo 22 da 

Lei n. 7.492/1986, com pena mínima de dois anos e máxima de seis anos, reputo 

adequadas penas de três anos de reclusão e cem dias multa. Para o crime do artigo 1º, 

“caput” c/c VI, da Lei n. 9.613/1998, com pena mínima de três anos e máxima de dez, 

reputo adequadas penas de três anos e seis meses de reclusão e de sessenta dias multa. 

A dimensão dos crimes revela elevada capacidade econômica. Assim, fi xo o valor do 

dia-multa, em cinco salários mínimos, segundo valor vigente ao tempo do último fato 

delitivo imputado à condenada, que fi xo em junho de 2006, com correção monetária 

desde então, segundo as tabelas da Justiça Federal, até a data do pagamento.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Reconheço a continuidade delitiva do crime de evasão, já que envolvidas dezenas 

ou centenas de operações. Elevo, pelo critério quantitativo, a pena em 2/3, resultando 

ela em cinco anos de reclusão e cento e sessenta dias multa.

Reconheço a continuidade delitiva do crime de lavagem, já que envolvidas duas 

operações. Elevo, pelo critério quantitativo, a pena em 1/6, resultando ela em quatro 

anos e um mês de reclusão e setenta dias multa.

As penas devem ser somadas em concurso material, resultando em nove anos e 

um mês de reclusão e duzentos e trinta dias multa para a condenada Iria de Oliveira 

Cassu.

Considerando o disposto no art. 33 do Código Penal, fi xo o regime fechado para 

início de cumprimento da pena para o condenado” (fl s. 245/246).

Opostos embargos de declaração contra a r. sentença, foram eles acolhidos 

apenas para prestar esclarecimento (fl s. 283/284).

Em segundo grau, a Sétima Turma do Tribunal a quo deu parcial provimento 

à apelação do Ministério Público para condenar a recorrente no crime previsto 

no art. 16 da Lei 7.492/1986 e, ao mesmo tempo, reconhecer a prescrição da 

pretensão punitiva para o referido delito, e deu parcial provimento à apelação 

defensiva para afastar a condenação da ora recorrente pelo delito previsto 

no art. 1º da Lei 9.613/1998, razão pela qual a sanção para a ré restou assim 

estabelecida:
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“- Iria de Oliveira Cassu: a pena foi reduzida de 09 anos e 01 mês para 05 

(cinco) anos de reclusão, em regime semi-aberto, e 160 (cento e setenta) dias-multa, à 

razão unitária de 05 (cinco) salários mínimos” (fl . 782).

Eis a ementa do r. acórdão em apelação criminal:

Processo Penal. Operação Curação. Crimes contra o sistema financeiro 

nacional. Lavagem de dinheiro. Operações Dólar-Cabo. Cerceamento. Não 

ocorrência. Inépcia da denúncia não verificada. Complemento ã apelação. 

Intempestividade. Unirrecorribilidade. Tipicidade. Evasão de divisas. Lavagem 

de dinheiro. Origem ilícita não comprovada. Absolvição. Gestão fraudulenta. 

Princípio da especialidade. Operação de instituição fi nanceira sem autorização. 

Dosimetria. Circunstâncias judiciais. Valoração negativa. Plausibilidade. Multa. 

Proporcionalidade legal observada. Quantum fi xado. Reprovação e prevenção. 

Perdimento.

1. Não há qualquer violação a princípios constitucionais, porquanto os réus 

tiveram amplo acesso aos autos, permitindo-se que pleiteassem o que entendiam 

de direito.

2. A tramitação do processo eletrônico não impede o depósito de documentos 

em meio físico em secretaria, diante de limitações técnicas do sistema ou para 

facilitação dos trabalhos.

3. A inicial delimita perfeitamente a matéria a ser conhecida pelo Juízo, bem 

como a individualização do pedido, permitindo a prolação da sentença em 

observância ao princípio da correlação e o exercício da defesa pelos réus.

4. Não há necessidade de a denúncia descrever cada operação de evasão ou 

lavagem de dinheiro, sendo sufi ciente remeter-se aos laudos que a acompanham. 

Inépcia afastada.

5. Inexiste previsão legal ou regimental que possibilite à defesa juntar aos 

autos, após vencido o prazo recursal, complementação das razões recursais, 

principalmente quando já devidamente apresentado recurso tempestivo, 

havendo preclusão temporal e consumativa.

6. As transferências dólar-cabo operam-se através das mais variadas formas, 

inclusive, através de balanço contábil entre os doleiros, ficando a moeda 

“trafegando”, apenas, em dados virtuais, tornando prescindível a efetiva 

demonstração de saída física da moeda.

7. Não demonstrando a acusação a procedência das verbas evadidas, não 

há como lhe conferir origem ilícita, impondo-se a absolvição, quanto ao delito 

inserto no art. 1fi , da Lei n. 9.613/1998.

8. Os atos de gestão fraudulenta não confi guraram condutas autônomas, mas 

etapas do irregular envio de dinheiro ao exterior, mantendo-se a absolvição.
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9. O sofisticado esquema utilizado pelos réus, administrando câmbio e 

captando recursos de terceiros, sem a devida autorização do Banco Central, 

caracteriza a fi gura inserta no art. 16 da Lei n. 7.492/1986.

10. A valoração negativa das circunstâncias judiciais, na hipótese, encontra- se 

em consonância com o entendimento desta Corte.

11. A exasperação em razão do montante evadido na primeira fase da 

dosimetria, não guarda qualquer relação com o número de operações realizadas 

de consideradas para efeito de continuidade delitiva.

12. Estando a pena em concreto bastante distanciada da pena mínima, deve 

a quantidade de dias-multa também afastar-se consideravelmente do número 

mínimo estabelecido pelo Código Penal.

13. Todos os elementos dos autos serão considerados para a estipulação da 

capacidade econômica do réu na fi xação do quantum diário, observando-se a 

sufi ciência da reprovação e prevenção dos delitos (fl s. 792/793).

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (fl s. 821-827).

Opostos embargos infringentes, a eg. Quarta Seção do Tribunal Regional a 

eles negou provimento (fl s. 899-916), em acórdão assim ementado:

Direito Processual Penal Reparação pelos danos causados à vítima prevista 

no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal Natureza. Aplicação imediata. 

Ausência de efeito material retroativo.

1. O art. 387, inciso IV, do CPP, visto isoladamente, parece ter natureza híbrida: 

material ao dispor sobre a obrigação de reparar os danos; processual, ao defi nir 

que o Juiz disponha sobre o valor mínimo da reparação na própria sentença 

condenatória.

2. Considerando-se, porém, que a norma atinente à obrigação de reparar o 

dano já decorria do art. 91, I, do Código Penal, com a redação da Lei 7.209/1984, 

conclui-se que o art. 387, inciso IV, do CPP é, no ponto, um dispositivo sem norma.

3. A Lei 11.719/2008 só inovou no que diz respeito ao seu conteúdo processual, 

em que dispõe sobre a afi rmação mais expedita, na própria sentença, ao menos 

de um valor mínimo de reparação ou indenização.

4. Em face da necessidade de se resguardar o contraditório e a ampla defesa, o 

art. 387, inciso IV, do CPP é aplicável aos processos que, ajuizados na sua vigência, 

ainda que relativos a crimes anteriores a ela, contenham, já na denúncia, pedido 

de fi xação do valor mínimo para reparação (fl . 915).

Sobreveio, então, o recurso especial de fls. 926-963, interposto com 

fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da Constituição Federal, no qual a 

parte recorrente aponta:
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a) contrariedade da Lei Complementar 105/2001 e art. 157 do Código de 

Processo Penal, “pela ilegalidade da quebra de sigilo bancário perpetrada em desfavor 

da Recorrente realizada por autoridades holandesas no exterior” (fl . 929);

b) violação dos arts. 157 do Código de Processo Penal, 21 do Código Penal e 

3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, sob a alegação 

de que “não foi atendido aos requisitos mínimos de preservação da colheita de provas 

e houve a quebra da cadeia de custódia dos documentos remetidos pelas autoridades 

internacionais” (fl . 929);

c) violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal e 21 da Lei 7.492/1986, sob o 

argumento de houve, in casu, “indevida valoração negativa das medidas judiciais 

de circunstâncias e consequências, pois fundamentadas em elementos necessários e 

inerentes a realização do crime de evasão de divisas”, bem como “por ter atribuído as 

medidas judiciais os valor [sic] de 1/4, o que representa exasperação muito superior ao 

que somente seria possível na 2ª fase da aplicação da pena” (fl . 930);

d) afronta ao art. 71 do Código Penal, “pela aplicação do máximo aumento 

permitido ao tipo na 3ª fase da dosimetria, com base em elementos utilizados para 

valorar negativamente as medidas judiciais de circunstâncias e consequências na 1ª 

fase de aplicação da pena” (fl . 930).

Sustenta, ainda, a existência de dissídios jurisprudenciais em sentido 

contrário ao decido, no tocante à valoração negativa dos vetores circunstâncias e 

consequências do crime (HC 123.760); à adoção de critério médio na primeira 

fase da dosimetria da pena (Apelação Criminal n. 70057098386 do TJRS); e em 

relação à retroatividade do art. 387, IV, do CPP (AgRg no REsp 1254742/RS).

Contrarrazões às fl s. 1.025-1.067.

O d. Ministério Público Federal, às fl s. 1.935-1.954, manifestou-se pelo 

parcial conhecimento do recurso e, na extensão, pelo seu parcial provimento, em 

parecer assim ementado:

Penal. Crimes financeiros. Operação Curaçao. Correção da condenação 

imposta. Imprestabilidade da prova. Violação à reserva de jurisdição. Cooperação 

jurídica internacional. Possibilidade. Violação à cadeia de custódia da prova não 

demonstrada. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais. Valoração negativa. 

Plausibilidade. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Impossibilidade de 

indicação de habeas corpus como paradigma. Inconformismo contra o quantum 

estabelecido da pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais bem 

sopesadas no caso concreto. Revolvimento do conjunto probatório. Súmula ? 

7/STJ. Violação ao artigo 71 do Código Penal. Alegado bis in idem Ausência de 
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prequestionamento. (Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF). Condenaçao a reparaçao 

de danos (art. 387, IV, do Código CPP, alterado pela Lei 11.719/2008). Delito ocorrido 

antes da entrada em vigor da Lei 11.719 de 20 de junho de 2008. Iretroatividade da 

lei penal mais grave. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos. Impossibilidade. Quantum da pena aplicada. Art. 44,1, CP. Parecer do MPF 

pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu parcial 

provimento (fl . 1.263).

No presente agravo regimental (fl s. 1.328-1.336), a agravante repisa tese de 

contrariedade à Lei Complementar 105/2001; ao art. 157 do CPP; aos arts. 21, 

59, 68 e 71 do CP; ao art. 3º da LINDB; ao art. 21 da Lei 7.492/1986 e ao art. 

387, VI, do CPP.

Por manter o r. decisum, trago o feito à apreciação da eg. Quinta Turma.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Trata-se de agravo regimental 

interposto por Iria de Oliveira Cassu contra decisão de fl s. 1.286-1.323, de 

minha relatoria, na qual conheci de parte do recurso especial e, na extensão, 

neguei-lhe provimento.

Em recurso especial de fl s. 926-963, interposto com fundamento no art. 105, 

III, alíneas a e c, da Constituição Federal, no qual a parte recorrente aponta:

a) contrariedade da Lei Complementar 105/2001 e art. 157 do Código de 

Processo Penal, “pela ilegalidade da quebra de sigilo bancário perpetrada em desfavor 

da Recorrente realizada por autoridades holandesas no exterior” (fl . 929);

b) violação dos arts. 157 do Código de Processo Penal, 21 do Código Penal e 

3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, sob a alegação 

de que “não foi atendido aos requisitos mínimos de preservação da colheita de provas 

e houve a quebra da cadeia de custódia dos documentos remetidos pelas autoridades 

internacionais” (fl . 929);

c) violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal e 21 da Lei 7.492/1986, sob o 

argumento de houve, in casu, “indevida valoração negativa das medidas judiciais 

de circunstâncias e consequências, pois fundamentadas em elementos necessários e 

inerentes a realização do crime de evasão de divisas”, bem como “por ter atribuído as 

medidas judiciais os valor [sic] de 1/4, o que representa exasperação muito superior ao 

que somente seria possível na 2ª fase da aplicação da pena” (fl . 930);
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d) afronta ao art. 71 do Código Penal, “pela aplicação do máximo aumento 

permitido ao tipo na 3ª fase da dosimetria, com base em elementos utilizados para 

valorar negativamente as medidas judiciais de circunstâncias e consequências na 1ª 

fase de aplicação da pena” (fl . 930).

Sustenta, ainda, a existência de dissídios jurisprudenciais em sentido 

contrário ao decido, no tocante à valoração negativa dos vetores circunstâncias e 

consequências do crime (HC 123.760); à adoção de critério médio na primeira 

fase da dosimetria da pena (Apelação Criminal n. 70057098386 do TJRS); e em 

relação à retroatividade do art. 387, IV, do CPP (AgRg no REsp 1.254.742/RS).

No presente agravo regimental (fl s. 1.328-1.336), a agravante repisa tese de 

contrariedade à Lei Complementar 105/2001; ao art. 157 do CPP; aos arts. 21, 

59, 68 e 71 do CP; ao art. 3º da LINDB; ao art. 21 da Lei 7.492/1986 e ao art. 

387, VI, do CPP.

I - Da licitude da prova colhida em procedimento de cooperação jurídica 

internacional - alegação de contrariedade à Lei Complementar 105/2001 e ao art. 

157 do Código de Processo Penal

Em síntese, o inconformismo da ora recorrente refere-se ao 

compartilhamento de informações bancárias entre as autoridades holandesas 

e as brasileiras. Apontam afronta ao direito sigilo bancário, tendo em vista 

o procedimento previsto na Lei Complementar 105/2001, razão pela qual 

defende seu desentranhamento, nos termos do art. 157 do Código de Processo 

Penal.

Acerca da validade da prova colhida em cooperação jurídica internacional, 

decidiu o Tribunal Regional:

“[...]

O presente feito tem origem em Pedido de Cooperação Jurídica Internacional 

em Matéria Penal, com base na Convenção de Palermo (Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional), internalizada no ordenamento 

jurídico brasileiro por meio do Decreto n. 5.015/2004, enviado dos Países Baixos 

ao Ministério Público Federal. Pretendiam aquelas autoridades obter informações 

sobre fatos relacionados a brasileiros investigados naquele país, bem como suscitar 

a apuração dos fatos em território Brasileiro, a fi m de subsidiar a investigação no 

exterior. Juntamente com o pedido, foram recebidos documentos e arquivos eletrônicos 

relativamente a contas mantidas no First Curaçao International Bank (FCIB), com 

sede nas Antilhas Holandesas.
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As contas mantidas no FCIB tiveram seu sigilo bancário levantado pelas 

próprias autoridades do Reino dos Países Baixos, em decorrência das investigações 

lá realizadas, as quais, mister referir, culminaram na cassação da licença da 

referida instituição pelo Banco Central das Antilhas Holandesas e na nomeação de 

agentes para sua dissolução.

Segundo as investigações naquele País, o FCIB focava sua atividade no 

atendimento de clientes de elevada movimentação fi nanceira, entre eles, vários no 

ramo de prestação de serviços de movimentação fi nanceira (MSB - Money Service 

Businesses). Tais prestadores de serviços serviam-se, em regra, de espécie de empresa 

off -shore (uma ‘cell company’ nos termos utilizados pelas autoridades holandesas), 

todas constituídas em paraísos fi scais, para ocultação de sua verdadeira identidade.

O FCIB, com o objetivo de angariar os ‘doleiros’ como clientes, já que o elevado 

número de transações por eles realizadas lhe geraria maior lucro, fornecia facilidades 

ou soluções para que eles operassem sem serem identifi cados, como a criação d e cell 

companies ocultando o operador da conta. Nesse esquema, teriam sido identifi cadas 

dezenas de clientes brasileiros que operariam, através de contas no FCIB, no ramo 

prestação de serviços de movimentação fi nanceira, grande parte deles através das 

referidas cell companies.

No âmbito da cooperação estabelecida entre os Ministérios Públicos dos dois 

países, formalizada em documentos devidamente autenticados e constantes dos 

autos, foram recebidos documentos cadastrais e de movimentação fi nanceira de 

diversas contas mantidas por brasileiros junto ao FCIB. Em vista do material 

enviado pelas autoridades dos Países Baixos, e de sua solicitação de informações, o 

Ministério Público Federal solicitou, e teve deferido pelo juízo de origem, tanto a 

utilização do material recebido quanto a quebra do sigilo das contas ali constantes.

Após investigações realizadas no Brasil, que incluíram buscas e apreensões nos 

endereços dos acusados e de suas empresas, o Parquet, reunindo o material probatório, 

propôs denúncia, imputando aos réus a prática de crimes fi nanceiros, especialmente 

crime de gestão fraudulenta de instituição f inanceira (art. 4º, caput, da Lei n. 

7.492/1986), crime de operação ilegal de instituição fi nanceira (art. 16 da Lei n. 

7.492/1986) e crimes de evasão de dividas (art. 22 da Lei n. 7.492/1986), além de 

crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998).

Em síntese, a denúncia tem por objeto a movimentação de contas mantidas na 

instituição fi nanceira supra referida que se constituiriam em operações dólar-cabo, ou 

seja, transferências internacionais informais, nas quais há a entrega de reais no Brasil 

ao doleiro para que ele disponibilize moeda estrangeira no exterior para o cliente, ou 

vice-versa.
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A denúncia foi única tendo em vista que os fatos estariam interligados, uma vez 

que foram constatadas diversas transações entre as contas dos diversos operadores do 

mercado negro de câmbio, ora réus. A denúncia agrupou, então, as condutas para cada 

grupo de controladores de contas, descrevendo minuciosamente os elementos indiciários 

até então colecionados.

Por fi m, cumpre referir que a denúncia também abrange, para vários acusados, 

outras transferências internacionais informais identifi cadas na base de dados do 

denominado ‘Caso Banestado’. No referido caso, foi realizado rastreamento dos 

valores evadidos no exterior, a partir de remessas fraudulentas efetuadas através de 

contas CC5 mantidas em Foz do Iguaçu, com o que foi levantado o sigilo sobre contas 

titularizadas por doleiros no exterior (especialmente nos processos 2004.7000008267-

0 e 2003.7000030333-4 e envolvendo as agência do Banco do Estado do Paraná/

Banestado em Nova York, o MTB/CBC/Hudson Bank, o Merchants Bank, Bank 

Audi, Israel Discount Bank, todos em Nova York, as contas e sub contas administradas 

pela empresa Beacon Hill Service Corporation e mantidas no JP Morgan Chase em 

Nova York). O MPF incluiu as referidas transações na presente denúncia, reputando-

as também como operações dólar-cabo.

Em síntese, este o histórico da denominada ‘Operação Curaçao’.

[...]

Teço, contudo, breves comentários a respeito das preliminares suscitadas.

Relativamente à quebra de sigilo bancário, destaco que nada impede o 

MPF te obter informações bancárias em outro país mediante auxílio direto, 

sem interposição de autoridade judicial brasileira, já que o acesso às informações 

observará o procedimento da legislação do local, estando o direito à privacidade e 

intimidade do indivíduo resguardado pela legislação do país requerido e a validade 

da prova colhida sujeita à confrontação com o marco normativo internacional 

das garantias processuais. Precedente: HC 231.633/PR, Rel. Ministro JORGE 

MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 03/12/2014.

Destaco que a obtenção de informações bancárias, ainda que no Brasil sejam 

consideradas sigilosas, de acordo com as leis locais, não é sufi ciente para violar 

a ordem pública nacional, do que somente se poderia cogitar se a obtenção das 

informações tivesse ocorrido de modo ilícito no país em que mantidas as contas, o 

que não restou demonstrado no presente caso.

Quanto à subversão da cooperação internacional, ressalto que não houve 

qualquer restrição, por parte das autoridades estrangeiras, quanto à extensão 
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do uso dos documentos. Inclusive foram solicitados outros documentos àquelas 

autoridades, através de pedido ativo (evento 9 - OFIC2), mediante prévia 

autorização judicial, no qual se fez menção expressa que seu objetivo era coletar 

provas para instruir os autos do processo n. 2009.70.00.016012-4 e amparar 

investigações deles decorrentes (fl s. 8/9, Apenso 3, PCD). Outrossim, apenas a 

título argumentativo, cumpre referir que o atendimento ou não às regras do próprio 

tratado de cooperação internacional não ocasionaria a nulidade das provas, obtidas 

de maneira lícita e sem a violação da ordem pública, mas sim eventual desavença nas 

relações internacionais entre os países envolvidos - o que sequer ocorreu in casu, tendo 

as autoridades dos Países Baixos continuado a cooperar com as investigações brasileiras 

após a instauração dos procedimentos investigativos (vide relatório anexo ao evento 

9 - OFIC2).

Sobre a cadeia de custódia da prova, mister referir que não há, nos autos, 

qualquer mínimo indicativo da adulteração das mídias que instruem o presente feito, e 

nem logrou a defesa do réu trazê-lo em suas razões recursais, pelo que deve ser mantida 

a presunção de regularidade das mesmas. Não foi demonstrada nos autos qualquer 

suspeita de parcialidade das autoridades, nacionais ou estrangeiras, envolvidas 

na elaboração e guarda das provas, ou quaisquer interesses na falsif icação dessa 

documentação. O recebimento da documentação probatória por meio de cooperação 

internacional, a qual se sustenta no princípio da boa-fé das autoridades envolvidas, 

reforça ainda mais a fi dedignidade da prova. Afasto a preliminar suscitada sobre a 

validade das provas colhidas nos Países Baixos e enviadas às autoridades brasileiras, 

por inexistentes quaisquer indícios de sua adulteração.

Igualmente, não há que se falar em ‘condenação baseada exclusivamente em 

prova emprestada’ quando a prova advém, não de outro processo penal, mas de 

cooperação internacional, tendo sido apresentadas juntamente com a denúncia e sido 

objeto de longa instrução processual. São institutos que não se confundem. Afasto, 

portanto, também esta alegação.

Inexiste, outrossim, violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a 

sentença quando aquela postulou a condenação da ré pela lavagem de dinheiro em 

relação a todas as movimentações na conta por ela controlada e a sentença reconheceu 

a conduta criminosa em apenas duas das movimentações. As condutas de lavagem 

foram devidamente descritas na exordial, tendo sida a preliminar de inépcia, aliás, 

já analisada, sendo o enquadramento típico das movimentações questão atinente ao 

mérito da ação.
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Destaco, ainda, que não verifi co qualquer menção indevida à operação Kaspar 

II na sentença. Não obstante o referido processo, no qual a ré fi gura também no pólo 

passivo, não tenha trânsito em julgado, as informações da referida operação foram 

trazidas aos autos pelo órgão acusador, e sua menção na sentença não viola o princípio 

da presunção de inocência quando a condenação não se baseou nestes dados. A mera 

referência a uma ação penal em trânsito, sem o agravamento da condenação ou da 

pena em razão desta, não implica qualquer nulidade.

Por fi m, o argumento de que não se poderia dar credibilidade às provas obtidas 

junto ao FCIB, pois o referido banco foi fechado pelas autoridades holandesas por 

fraude carece de fundamento jurídico. Isto porque a ‘fraude’ da qual o banco foi 

acusado constituía-se na não observância de todas as normas européias atinentes 

à atividade bancária de identifi cação dos correntistas e respectivas movimentações 

fi nanceiras, justamente para evitar elusões fi scais e lavagem de ativos. Não se tratou, 

portanto, de uma fraude contra os clientes do banco, ou adulteração dos seus dados ou 

falsifi cação dos seus documentos, caso em que se poderia questionar a idoneidade das 

informações compartilhadas. Igualmente, não haveria o compartilhamento de provas 

pela autoridade estrangeira se estas não se revestissem de idoneidade, sob pena de 

subversão da cooperação internacional. Ao contrário do que alegado pelo réu, tenho que 

as provas recebidas se revestem de credibilidade para apreciação do feito” (fl s. 749-750 

e 754-756; grifei).

Pois bem.

A Convenção Internacional de Palermo, incorporada ao direito positivo 

brasileiro pelo Decreto Presidencial 5.015/2004, assegura expressamente o 

compartilhamento de dados e informações com vistas a prevenir e combater a 

criminalidade transnacional:

“Artigo 18

Assistência judiciária recíproca

1. Os Estados Partes prestarão reciprocamente toda a assistência judiciária 

possível nas investigações, nos processos e em outros atos judiciais relativos às infrações 

previstas pela presente Convenção, nos termos do Artigo 3, e prestarão reciprocamente 

uma assistência similar quando o Estado Parte requerente tiver motivos razoáveis 

para suspeitar de que a infração a que se referem as alíneas a) ou b) do parágrafo 1 

do Artigo 3 é de caráter transnacional, inclusive quando as vítimas, as testemunhas, 

o produto, os instrumentos ou os elementos de prova destas infrações se encontrem no 

Estado Parte requerido e nelas esteja implicado um grupo criminoso organizado.
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2. Será prestada toda a cooperação judiciária possível, tanto quanto o permitam 

as leis, tratados, acordos e protocolos pertinentes do Estado Parte requerido, no âmbito 

de investigações, processos e outros atos judiciais relativos a infrações pelas quais possa 

ser considerada responsável uma pessoa coletiva no Estado Parte requerente, em 

conformidade com o Artigo 10 da presente Convenção.

3. A cooperação judiciária prestada em aplicação do presente Artigo pode ser 

solicitada para os seguintes efeitos:

[...]

e) Fornecer informações, elementos de prova e pareceres de peritos;

f ) Fornecer originais ou cópias certif icadas de documentos e processos 

pertinentes, incluindo documentos administrativos, bancários, f inanceiros ou 

comerciais e documentos de empresas;

g) Identifi car ou localizar os produtos do crime, bens, instrumentos ou outros 

elementos para fi ns probatórios;

[...]

i) Prestar qualquer outro tipo de assistência compatível com o direito interno do 

Estado Parte requerido.

4. Sem prejuízo do seu direito interno, as autoridades competentes de um 

Estado Parte poderão, sem pedido prévio, comunicar informações relativas a 

questões penais a uma autoridade competente de outro Estado Parte, se 

considerarem que estas informações poderão ajudar a empreender ou concluir 

com êxito investigações e processos penais ou conduzir este último Estado Parte a 

formular um pedido ao abrigo da presente Convenção.

5. A comunicação de informações em conformidade com o parágrafo 4 do presente 

Artigo será efetuada sem prejuízo das investigações e dos processos penais no Estado 

cujas autoridade competentes fornecem as informações. As autoridades competentes 

que recebam estas informações deverão satisfazer qualquer pedido no sentido de 

manter confi denciais as referidas informações, mesmo se apenas temporariamente, ou 

de restringir a sua utilização. Todavia, tal não impedirá o Estado Parte que receba 

as informações de revelar, no decurso do processo judicial, informações que inocentem 

um argüido. Neste último caso, o Estado Parte que recebeu as informações avisará o 

Estado Parte que as comunicou antes de as revelar e, se lhe for pedido, consultará este 

último. Se, num caso excepcional, não for possível uma comunicação prévia, o Estado 

Parte que recebeu as informações dará conhecimento da revelação, prontamente, ao 

Estado Parte que as tenha comunicado.

[...]
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8. Os Estados Partes não poderão invocar o sigilo bancário para recusar a 

cooperação judiciária prevista no presente Artigo.” (Grifei).

Ainda, segundo o art. 4º da referida Convenção, os Estados Partes se 

comprometem a observar a soberania e a integridade territorial dos demais, 

sendo vedada a ingerência nos assuntos internos de outros Estados, bem como o 

exercício de jurisdição ou funções que o direito interno que o Estado reserve às 

suas autoridades.

Impende, ainda, citar o artigo 46 da Convenção das Nações Unidas contra 

a Corrupção - Convenção de Mérida, incorporada ao direito positivo brasileiro 

pelo Decreto Presidencial 5.687/2006, in verbis:

“Artigo 46

Assistência judicial recíproca

1. Os Estados Partes prestar-se-ão a mais ampla assistência judicial recíproca 

relativa a investigações, processos e ações judiciais relacionados com os delitos 

compreendidos na presente Convenção.

2. Prestar-se-á assistência judicial recíproca no maior grau possível conforme as 

leis, tratados, acordos e declarações pertinentes do Estado Parte requerido com relação 

a investigações, processos e ações judiciais relacionados com os delitos dos quais uma 

pessoa jurídica pode ser considerada responsável em conformidade com o Artigo 26 da 

presente Convenção no Estado Parte requerente.

3. A assistência judicial recíproca que se preste em conformidade com o 

presente Artigo poderá ser solicitada para quaisquer dos fi ns seguintes:

[...]

f ) Entregar originais ou cópias certifi cadas dos documentos e expedientes 

pertinentes, incluída a documentação pública, bancária e fi nanceira, assim como a 

documentação social ou comercial de sociedades mercantis;

g) Identifi car ou localizar o produto de delito, os bens, os instrumentos e outros 

elementos para fi ns probatórios;

[...]

l) Recuperar ativos em conformidade com as disposições do Capítulo V da 

presente Convenção.

4. Sem menosprezo à legislação interna, as autoridades competentes de um 

Estado Parte poderão, sem que se lhes solicite previamente, transmitir informação 
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relativa a questões penais a uma autoridade competente de outro Estado Parte se crêem 

que essa informação poderia ajudar a autoridade a empreender ou concluir com êxito 

indagações e processos penais ou poderia dar lugar a uma petição formulada por este 

último Estado Parte de acordo com a presente Convenção.

5. A transmissão de informação de acordo com o parágrafo 4 do presente Artigo 

se fará sem prejuízo às indagações e processos penais que tenham lugar no Estado das 

autoridades competentes que facilitaram a informação. As autoridades competentes 

que recebem a informação deverão aquiescer a toda solicitação de que se respeite seu 

caráter confi dencial, inclusive temporariamente, ou de que se imponham restrições 

a sua utilização. Sem embargo, ele não obstará para que o Estado Parte receptor 

revele, em suas ações, informação que seja fator de absolvição de uma pessoa acusada. 

Em tal caso, o Estado Parte receptor notifi cará o Estado Parte transmissor antes de 

revelar a mencionada informação e, se assim for solicitado, consultará o Estado Parte 

transmissor. Se, em um caso excepcional, não for possível notifi car com antecipação, 

o Estado Parte receptor informará sem demora ao Estado Parte transmissor sobre a 

mencionada revelação.

[...]

8. Os Estados Partes não invocarão o sigilo bancário para negar a assistência 

judicial recíproca de acordo com o presente Artigo.” (Grifei).

Nos termos do art. 13 do Decreto Lei n. 4.657/1942 - Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro, a prova dos fatos ocorridos no país estrangeiro 

rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se.

Dessa feita, verifica-se que, na hipótese, o compartilhamento das 

informações entre as autoridades brasileiras e holandesas observaram a legislação 

pertinente, em especial as Convenções multilaterais de Palermo e de Mérida, 

bem como o art. 13 da LINDB.

Imperioso assinalar que o sigilo bancário, tido como substrato da proteção 

constitucional da privacidade, não tem caráter absoluto. O ordenamento jurídico 

brasileiro abarca hipóteses de não incidência de sigilo (troca de informações 

entre instituições fi nanceiras, para fi ns cadastrais; fornecimento de informações 

constantes de cadastro de emitentes de cheques sem provisão de fundos e de 

devedores inadimplentes, a entidades de proteção ao crédito; comunicação a 

autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos que 

envolvam recursos públicos, entre outros), bem como hipóteses de transferência 

do sigilo dos dados e informações constantes nas contas correntes e aplicações 

diversas em intituições financeiras a outros entes - arts. 1º, § 3º, da Lei 

Complementar 105/2001 e art. 8º, § 2º, da Lei Complementar 75/1993.
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Como bem ressaltado pelo Tribunal a quo, não cabe a discussão nos 

presentes autos, ou por meio de outro procedimento, acerca do procedimento 

adotado pelas autoridades estrangeira, tampouco cabe impor aos demais Estados 

Partes das referidas Convenções e Acordos de Cooperação Mútua em Matéria 

Penal a adoção de procedimentos adotados pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

na hipótese a Lei Complementar 105/2001.

Entender pela impossibilidade de compartilhamento de provas por meio de 

cooperações jurídicas internacionais signifi ca inviabilizar a persecução penal de, 

além dos crimes de evasão de divisas e de lavagem de capitais, tantos outros delitos 

transnacionais, como o tráfi co internacional de drogas, o tráfi co internacional de 

pessoas, a pedofi lia por meio da rede mundial de computadores, o tráfi co internacional 

de armas, entre outros. Quer dizer, é deixar o Brasil isolado em um contexto de 

cometimentos de delitos em escala globalizada.

Atenta ao fenômeno da criminalidade globalizada e transnacional, essa eg. 

Corte Superior em diversas ocasiões tem afi rmado e reafi rmado a validade de 

provas produzidas no exterior e compartilhada por meio de cooperação jurídica 

internacional.

Ilustrativamente:

Ação penal originária. Cooperação jurídica internacional. Prova produzida no 

exterior. Parâmetro de validade. Admissibilidade no processo. Ordem pública, 

soberania nacional e bons costumes. Violação. Inocorrência. Provas ilícitas 

derivadas. Frutos da árvore envenenada. Exceções. Teoria da mancha purgada. 

Nexo de causalidade. Atenuação. Prerrogativa de foro. Conexão e continência. 

Competência. Desmembramento. Foro prevalente. Art. 78 do CPP. Prejuízo 

concreto. Defesa. Ausência. Corrupção passiva qualifi cada. Aptidão da denúncia. 

Lavagem de dinheiro. Consunção. Matéria de prova. Atipicidade. Inocorrência. 

Recebimento.

1. O propósito da presente fase procedimental é verifi car a aptidão da denúncia 

e a possibilidade de absolvição sumária do acusado, a quem é imputada a suposta 

prática dos crimes de corrupção passiva circunstanciada (art. 317, § 1º, do CP), por 

17 (dezessete vezes), e de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998).

2. A provas obtidas por meio de cooperação internacional em matéria penal 

devem ter como parâmetro de validade a lei do Estado no qual foram produzidas, 

conforme a previsão do art. 13 da LINDB.

3. A prova produzida no estrangeiro de acordo com a legislação de referido 

país pode, contudo, não ser admitida no processo em curso no território nacional 

se o meio de sua obtenção violar a ordem pública, a soberania nacional e os bons 

costumes brasileiros, em interpretação analógica da previsão do art. 17 da LINDB.
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4. A teoria dos frutos da árvore envenenada tem sua incidência delimitada pela 

exigência de que seja direto e imediato o nexo causal entre a obtenção ilícita de 

uma prova primária e a aquisição da prova secundária.

5. De acordo com a teoria do nexo causal atenuado ou da mancha purgada, 

i) o lapso temporal decorrido entre a prova primária e a secundária; ii) as 

circunstâncias intervenientes na cadeia probatória; iii) a menor relevância da 

ilegalidade; ou iv) a vontade do agente em colaborar com a persecução criminal, 

entre outros elementos, atenuam a ilicitude originária, expurgando qualquer vício 

que possa recair sobre a prova secundária e afastando a inadmissibilidade de 

referida prova.

6. Na presente hipótese, as provas encaminhadas ao MP brasileiro são 

legítimas, segundo o parâmetro de legalidade suíço, e o meio de sua obtenção 

não ofende a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes brasileiros, 

até porque decorreu de circunstância autônoma interveniente na cadeia causal, 

a qual afastaria a mancha da ilegalidade existente no indício primário. Não há, 

portanto, razões para a declaração de sua inadmissibilidade no presente processo.

7. A fase investigativa de crimes imputados a autoridades com prerrogativa de 

foro no STJ, ocorre sob a supervisão desta Corte, a qual deve ser desempenhada 

durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos 

investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia.

8. Havendo indícios do envolvimento de pessoa com prerrogativa de 

foro, os autos devem ser encaminhados imediatamente ao foro prevalente, 

defi nido segundo o art. 78, III, do CPP, o qual é o único competente para resolver 

sobre a existência de conexão ou continência e acerca da conveniência do 

desmembramento do processo.

9. In casu, embora o juízo de primeiro grau de jurisdição tenha usurpado a 

competência do STJ ao desmembrar o inquérito, não há prejuízo concreto à 

defesa do réu, razão pela qual esse vício não é capaz de impedir o recebimento 

da denúncia.

10. Ocorre a inépcia da denúncia ou queixa quando sua defi ciência resultar 

em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a falta de descrição 

do fato criminoso, da imputação de fatos determinados ou da circunstância de da 

exposição não resultar logicamente a conclusão.

11. Na hipótese, a denúncia narra que o acusado, funcionário público, teria, 

em mais de uma oportunidade, recebido vantagens indevidas em razão dos 

cargos que já ocupou e atualmente ocupa e que teria deixado de praticar atos de 

ofício e praticado outros com violação de dever funcional, evidenciando de modo 

sufi ciente a presença de elementos que permitem o exercício da ampla defesa 

pelo acusado.

12. Embora a tipifi cação da lavagem de dinheiro dependa da existência de um 

crime antecedente, é possível a autolavagem - isto é, a imputação simultânea, 
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ao mesmo réu, do delito antecedente e do crime de lavagem -, desde que sejam 

demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe a realização do 

primeiro crime, circunstância na qual não ocorrerá o fenômeno da consunção.

13. A verifi cação da efetiva prática de condutas tendentes a acobertar a origem 

ilícita de dinheiro, com o propósito de emprestar-lhe a aparência da licitude, é 

matéria que depende de provas e deve ser objeto da instrução no curso da ação 

penal.

14. Preliminares rejeitadas. Denúncia recebida. (APn 856/DF, Corte Especial, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, DJe 06/02/2018)

Penal. Embargos de declaração no recurso especial. Evasão de divisas. 

Descaminho. Falsidade ideológica. Quebra de sigilo bancário. Não ocorrência. 

Compartilhamento de informações. Acordo de cooperação internacional em 

matéria penal. Descaminho. Medida liminar concedida. Liberação de mercadorias. 

Ausência de antijuridicidade. Não ocorrência. Dosimetria. Aumento na segunda 

fase. Proporcionalidade. Pena-base. Consequências do crime. Valor evadido. 

Exasperação. Validade. Art. 62, I e III, do Código Penal. Fração de aumento. 

Razoabilidade.

1. O acórdão embargado dirimiu, clara e fundamentadamente, a controvérsia, 

não tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos embargos de 

declaração.

2. Na espécie, as provas que alicerçaram a condenação pela prática do crime 

de descaminho não são propriamente oriundas de quebra de sigilo fi scal, mas, 

sim, de compartilhamento de informações entre a Receita Federal e o Ministério 

Público Federal. A atuação desse órgão, portanto, limitou-se a “consignar 

divergências encontradas entre faturas comerciais entregues à autoridade 

aduaneira e o conteúdo dos contâineres, circunstância esta já conhecida do órgão 

acusatório”.

3. O TRF da 4ª Região deixou explícito que as aludidas provas compartilhadas 

são resultado de requerimento de quebra de sigilo bancário promovido pela 

autoridade policial, via tratado de mútua assistência em matéria penal (“Mutual 

Legal Assistance Treaty - MLAT”), referente a vinte e cinco contas mantidas em 

bancos nos Estados Unidos, as quais “teriam recebido recursos provenientes das 

contas investigadas na agência do Banestado em Nova York”.

4. A descrição típica do descaminho exige a realização de engodo para 

supressão (no todo ou em parte) do pagamento de direito ou imposto devido 

no momento da entrada, saída ou consumo da mercadoria. Impõe, portanto, a 

ocorrência desse episódio, com o efetivo resultado ilusório, no transpasse das 

barreiras alfandegárias.

5. O resultado necessário para a consumação do crime é a ausência do 

pagamento do imposto ou direito no momento do desembaraço aduaneiro, 

quando exigível.
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6. No caso dos autos, o fato de estarem os ora recorrentes resguardados, 

quando proferida a sentença, por liminar concedida nos autos do MS n. 

2003.70.08.003532-5, com o fi m de liberar as mercadorias, não tem o condão 

de afastar a antijuridicidade do fato tido como criminoso, uma vez que sua 

consumação foi anterior à concessão da medida de urgência - lembre-se, de 

natureza precária, e que tratou tão somente da cautelaridade da situação 

patrimonial da parte interessada, no sentido de que os custos de armazenagem e 

de retenção da mercadoria não se somassem. O decisum, a propósito, foi revertido 

em posterior julgamento do mérito pelo TRF da 4ª Região, pouco importando, 

para a confi guração do delito, se depois da prolação da sentença.

7. Não se pode exigir do julgador um valor fi xo, pré-defi nido, para o quantum 

de aumento na segunda fase. No caso, o critério adotado pela instância de 

origem mensurou de forma proporcional a circunstância judicial remanescente 

(consequências), diante da particularidade apresentada pelo caso concreto.

8. Em relação aos crimes de falsidade e descaminho, conquanto haja sido 

exasperada a pena-base um pouco acima do patamar de 1/8, entendo não haver 

majoração excessiva que implique violação do art. 59 do Código Penal.

9. Na espécie, o montante evadido evidencia maior reprovabilidade dos 

agentes pela conduta delituosa praticada, pois não há que se falar em ausência 

de risco excessivo ao sistema fi nanceiro ou às reservas cambiais brasileiras, para 

avaliar o prejuízo causado ao sistema fi nanceiro nacional.

10. O valor ilegalmente remetido ao exterior, US$ 318.440,00, é sufi ciente 

para a elevação da pena-base acima do mínimo legal, pois revela a magnitude 

do esquema criminoso contra o sistema fi nanceiro nacional, que exigiu, para 

sua defl agração, o trabalho de complexa operação perpetrada pelas instituições 

envolvidas.

11. O patamar utilizado na segunda fase foi de, aproximadamente, 1/8 para 

cada agravante, inferior, portanto, ao coefi ciente de 1/6 aceito como razoável e 

proporcional pela jurisprudência deste Tribunal Superior, bem como do Supremo 

Tribunal Federal. Não é muito lembrar, inclusive, que a fração eleita pode ter 

como base o intervalo da pena abstratamente cominada, em vez da pena-base 

concretamente aplicada, dada a possibilidade de o patamar aplicado na segunda 

fase suplantar o da primeira (art. 59 do Código Penal), nos termos do sistema 

trifásico de dosimetria da pena, estabelecido no art. 68 do Código Penal.

12. A irresignação resume-se a mero inconformismo dos embargantes com 

o resultado do julgamento, desfavorável à sua pretensão, tenho que não existe 

nenhum fundamento que justifi que a oposição destes embargos.

13. A decisão da lavra desta Sexta Turma, no multicitado HC n. 76.686/PR, 

dissocia-se da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e no 

Superior Tribunal de Justiça, onde esta mesma 6ª Turma já teve oportunidade 

de decidir, por mais de uma vez, pela legalidade de sucessivas prorrogações das 

interceptações telefônicas, mediante, por óbvio, devida motivação judicial.
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14. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497041/PR, Sexta 

Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 17/03/2016).

Processo Penal. Questão de ordem. Sede imprópria para discussão sobre 

licitude de prova. Cooperação internacional. Legalidade reconhecida na 

Suíça da transmissão de informações e posterior envio de documentos. Não 

comunicabilidade de declaração judicial de ilicitude de provas por derivação em 

inquérito contra pessoa distinta do contexto investigativo. Ausência de vinculação 

do acórdão suíço e soberania do Superior Tribunal de Justiça na apreciação 

da decisão estrangeira. Impossibilidade de homologação oblíqua de sentença 

estrangeira para obstar investigação local. Questão de ordem denegada.

1. Questão de ordem é incidente que visa resolver pendência de direito em 

outro processo que impede, prejudica ou desvia a marcha processual. Não há 

questão prejudicial ou “preliminar” a ser resolvida, nos termos dos arts. 92 e 

93 do CPP, tampouco se conhece da medida para discutir acervo probatório. 

Eventual nulidade de prova obtida em fase de inquérito não pode tolher o poder 

investigatório do Estado de modo genérico. O Ministério Público não está inibido, 

inclusive, de reunir outras provas de modo independente.

2. É legal a transmissão de informações - sem remessa de provas - do Ministério 

Público suíço e do Judiciário francês em cumprimento a acordo internacional de 

cooperação, relatando pagamento de propinas em aditivo contratual nas obras 

de expansão do metrô de São Paulo. Posterior remessa de provas e sequestro 

de conta aberta na Suíça por empresa off shore pertencente ao agente público 

brasileiro em decorrência do acordo de cooperação e no bojo de inquéritos 

lá abertos para esse fi m. Ilegalidade da remessa e sequestro questionada pela 

empresa de fachada e rejeitada na Suíça.

3. É indevida a pretensão da defesa de vincular o Superior Tribunal de Justiça 

à ratio decidendi de sentença estrangeira. Impossibilidade de homologação 

oblíqua. Ofensa à soberania da jurisdição local, conforme o direito brasileiro e 

internacional público. Não é o Superior Tribunal de Justiça instância revisora ou 

confi rmadora de decisões tomadas em outras jurisdições.

4. Primeiro obiter dictum sobre o mérito. Há diferenças acentuadas nas 

legislações suíça e brasileira quanto ao emprego de agentes infi ltrados enquanto 

meio de prova. Diversidade de parâmetros que torna descabida a apreciação dos 

fundamentos do acórdão lá exarado.

5. Segundo obiter dictum sobre o mérito. O agravante pretende estender 

decisão estrangeira de ilicitude de provas tomada em ação penal que não serviu 

de base para as transmissões espontâneas às autoridades brasileiras. Os inquéritos 

abertos contra cidadãos franceses e outro contra brasileiro não sofreram censura 

alguma quanto às provas obtidas. Impossibilidade de se averiguar, nesta sede, a 

legalidade na abertura dos inquéritos na Suíça que originaram as transmissões e 

de se estender a decisão tomada na ação penal primeva.
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6. Terceiro obiter dictum sobre mérito, relacionado especifi camente à ação 

penal original contra o banqueiro. Pelo direito brasileiro, não há nexo de 

causalidade entre o emprego de agentes infiltrados para apurar lavagem de 

dinheiro advindo de cartel de drogas e a espontânea e não provocada entrega de 

documentos por empregada do banco à empresa de auditoria sem vínculo com 

a investigação criminal. Mero encontro fortuito e não derivado e linear de provas.

Possibilidade de o Superior Tribunal de Justiça valorar o nexo de causalidade - 

e a ilicitude por derivação - diferentemente do Tribunal suíço.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Inq 709/SP, Corte Especial, Rel. Min. 

João Otávio de Noronha, DJe 21/09/2015)

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

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

conhecimento.

1. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte 

Originário para a impugnação das decisões judiciais, necessária a racionalização 

da utilização do habeas corpus, o qual não deve ser admitido para contestar 

decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento 

jurídico.

2. Tendo em vista que a impetração aponta como ato coator acórdão proferido 

por ocasião do julgamento de apelação criminal, contra o qual seria cabível a 

interposição do recurso especial, depara-se com fl agrante utilização inadequada 

da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento.

3. Tratando-se de writ impetrado antes da alteração do entendimento 

jurisprudencial, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se 

analise a possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício.

Crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro (artigos 

16 e 22 da Lei 7.492/1986 e artigo 1º, inciso VI, da Lei 9.613/1998). Violação à Lei 

Complementar 105/2001. Quebra do sigilo bancário dos pacientes nos Estados Unidos 

da América. Ausência de autorização da Justiça Brasileira. Desnecessidade. Medida 

que foi implementada em investigação em curso em Nova Iorque. Compartilhamento 

das provas obtidas com a Justiça Brasileira mediante acordo de cooperação entre os 

países. Constrangimento ilegal não caracterizado.

1. A competência internacional é regulada ou pelo direito internacional ou 

pelas regras internas de determinado país acerca da matéria, tendo por fontes os 

costumes, os tratados normativos e outras regras de direito internacional.

2. Em matéria penal adota-se, em regra, o princípio da territorialidade, 

desenvolvendo-se na justiça pátria o processo e os respectivos incidentes, 

não se podendo olvidar, outrossim, de eventuais tratados ou outras normas 

internacionais a que o país tenha aderido, nos termos dos artigos 1º do Código de 

Processo Penal e 5º, caput, do Código Penal. Doutrina.
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3. No caso dos autos, inexiste qualquer ilegalidade na quebra do sigilo bancário 

dos acusados, uma vez que a medida foi realizada para a obtenção de provas em 

investigação em curso nos Estados Unidos da América, tendo sido implementada 

de acordo com as normas do ordenamento jurídico lá vigente, sendo certo que 

a documentação referente ao resultado da medida invasiva foi posteriormente 

compartilhada com o Brasil por meio de acordo existente entre os países.

Pedido de produção de diversas provas. Indeferimento parcial fundamentado pelo 

Magistrado de origem. Cerceamento de defesa não confi gurado.

1. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da 

produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, 

devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. 

Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.

2. Na hipótese em apreço foram declinadas justificativas plausíveis para 

a negativa de produção de algumas das provas requeridas pela defesa dos 

pacientes, não tendo os impetrantes logrado demonstrar em que medida as 

providências pretendidas alterariam as conclusões a que chegaram as instâncias 

de origem acerca da comprovação da materialidade e da autoria dos delitos pelos 

quais restaram condenados.

Sentença condenatória. Prolação antes do cumprimento de carta precatória 

expedida para a oitiva de testemunha arrolada pela defesa. Suspensão da instrução 

criminal. Inocorrência. Possibilidade de resolução do mérito da ação penal. 

Inteligência do artigo 222 do Código de Processo Penal. Indispensabilidade da oitiva 

da testemunha não demonstrada pela defesa. Coação ilegal inexistente.

1. Os §§ 1º e 2º do artigo 222 da Lei Processual Penal disciplinam que na 

hipótese de oitiva de testemunha que se encontra fora da jurisdição processante, 

a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela 

qual o togado singular poderá dar prosseguimento ao feito, em respeito ao 

princípio da celeridade processual, procedendo à oitiva das demais testemunhas, 

ao interrogatório do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que 

pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado.

Fichas técnicas produzidas unilateralmente pelo Ministério Público. 

Imprestabilidade como elemento de prova. Matéria não apreciada pela Corte de 

origem no acórdão combatido. Supressão de instância.

1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, 

dada sua incompetência para tanto e sob pena de atuar em indevida supressão 

de instância, da alegada imprestabilidade de fichas técnicas que teriam sido 

elaboradas unilateralmente pelo Ministério Público, em afronta ao artigo 155 do 

Código de Processo Penal, tendo em vista que tal questão não foi analisada pelo 

Tribunal impetrado no aresto combatido.

2. Habeas corpus não conhecido. (HC 231.633/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge 

Mussi, DJe 03/12/2014).
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Por fi m, e para que não paire dúvidas acerca da licitude das provas, bem como 

da inexistência de quebra de sigilo bancário sem a devida autorização judicial, o 

eg. Tribunal a quo consignou que:

“[...] Relativamente à quebra de sigilo bancário, destaco que nada impede 

o MPF te obter informações bancárias em outro país mediante auxílio direto, 

sem interposição de autoridade judicial brasileira, já que o acesso às informações 

observará o procedimento da legislação do local, estando o direito à privacidade e 

intimidade do indivíduo resguardado pela legislação do país requerido e a validade 

da prova colhida sujeita à confrontação com o marco normativo internacional 

das garantias processuais. Precedente: HC 231.633/PR, Rel. Ministro JORGE 

MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 03/12/2014.

Destaco que a obtenção de informações bancárias, ainda que no Brasil sejam 

consideradas sigilosas, de acordo com as leis locais, não é sufi ciente para violar a ordem 

pública nacional, do que somente se poderia cogitar se a obtenção das informações 

tivesse ocorrido de modo ilícito no país em que mantidas as contas, o que não restou 

demonstrado no presente caso.

Quanto à subversão da cooperação internacional, ressalto que não houve 

qualquer restrição, por parte das autoridades estrangeiras, quanto à extensão 

do uso dos documentos. Inclusive foram solicitados outros documentos àquelas 

autoridades, através de pedido ativo (evento 9 - OFIC2), mediante prévia 

autorização judicial, no qual se fez menção expressa que seu objetivo era coletar 

provas para instruir os autos do processo n. 2009.70.00.016012-4 e amparar 

investigações deles decorrentes (fl s. 8/9, Apenso 3, PCD)” (fl s. 754-756, grifei).

II - Da “imprestabilidade” da prova trazida aos autos pela quebra da cadeia 

de custódia das informações colhidas pelas autoridades estrangeiras - alegação de 

contrariedade aos arts. 157 do Código de Processo Penal; 21 do Código Penal e art. 3º 

da LINDB

Alega a recorrente violação dos arts. 157 do Código de Processo Penal, 21 do 

Código Penal e 3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, 

sob a alegação de que “não foi atendido aos requisitos mínimos de preservação da 

colheita de provas e houve a quebra da cadeia de custódia dos documentos remetidos 

pelas autoridades internacionais” (fl . 929).

Sustenta que “[O] simples fato de a acusação ter tido à quebra de sigilo 

bancário, perpetrada pelas autoridades holandesas, retirou a possibilidade de garantir 
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a necessária preservação da integralidade da fonte da prova, da mesma forma como tal 

teria sido produzida. Ademais, também não é possível saber se o famigerado material 

enviado pela autoridade holandesa corresponde à integralidade do que foi recebido pelo 

MPF, meses antes do Inquérito. Ou seja, é impossível saber se houve manipulação do 

conteúdo original, mesmo uma seleção do material” (fl . 940).

Em que pesem os argumentos recursais, as alegações acerca do 

comprometimento da custódia da prova sequer ultrapassam o conhecimento.

Isso porque o eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região destacou que “[S]

obre a cadeia de custódia da prova, mister referir que não há, nos autos, qualquer 

mínimo indicativo da adulteração das mídias que instruem o presente feito, e nem 

logrou a defesa do réu trazê-lo em suas razões recursais, pelo que deve ser mantida 

a presunção de regularidade das mesmas. Não foi demonstrada nos autos qualquer 

suspeita de parcialidade das autoridades, nacionais ou estrangeiras, envolvidas 

na elaboração e guarda das provas, ou quaisquer interesses na falsifi cação dessa 

documentação. O recebimento da documentação probatória por meio de cooperação 

internacional, a qual se sustenta no princípio da boa-fé das autoridades envolvidas, 

reforça ainda mais a fi dedignidade da prova. Afasto a preliminar suscitada sobre a 

validade das provas colhidas nos Países Baixos e enviadas às autoridades brasileiras, 

por inexistentes quaisquer indícios de sua adulteração” (fl . 755, grifei).

Esses fundamentos ora destacados, os quais, por si sós, sustentam o decisum 

impugnado, não foram especificamente atacados pelos recorrentes, razão 

pela qual o recurso não pode ser conhecido, pela aplicação, por analogia, do 

Enunciado n. 283 da Súmula do c. Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento 

sufi ciente e o recurso não abrange todos eles”.

Nesse sentido, cito os vv. acórdãos desta Corte:

Penal. Agravo regimental em agravo em recurso especial. Restituição de bens 

e valores apreendidos. Alegação de ofensa aos arts. 118 e 120 do CPP e 4º, § 2º, da 

Lei n. 9.613/1998. Defi ciência de fundamentação. Súmula 284/STF. Sequestro de 

bens. Pedido de liberação. Ausência de comprovação da origem lícita. Utilidade 

e necessidade da medida. Revisão. Inviabilidade. Súmula 7/STJ. Crime autônomo 

em relação ao delito antecedente. Fundamento inatacado. Súmula 283/STF.

[...]

3. Aplica-se a Súmula 283/STF na hipótese em que a parte recorrente deixa de 

impugnar especifi camente fundamento que, por si só, é sufi ciente para manter o 

acórdão recorrido.
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4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp n. 525.800/SP, Sexta Turma, 

Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 15/10/2015, grifei).

Penal e Processo Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Negativa de vigência aos arts. 171, caput e 312, ambos do CP. Desclassifi cação de 

peculato para estelionato. Reexame fático e probatório. Impossibilidade. Súmula 

7/STJ. Violação ao art. 6º, caput, da Lei n. 9.296/1996. Nulidade da interceptação 

telefônica. Procedimento conduzido pelo MP. (I) - Acórdão assentado em mais de 

um fundamento sufi ciente. Recurso que não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 

(II) - Acórdão em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. 

Divergência jurisprudencial. Art. 255/RISTJ. Inobservância. Ausência de indicação 

de dispositivo de lei violado. Recurso especial com fundamentação defi ciente. 

Súmula 284/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.

[...]

2. Verifi cando-se que o v. acórdão recorrido assentou seu entendimento em 

mais de um fundamento sufi ciente para manter o julgado, enquanto o recurso 

especial não abrangeu todos eles, aplica-se, na espécie, o enunciado 283 da 

Súmula do STF.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp n. 302.750/

SC, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/5/2014, grifei).

Outrossim, a pretensão de infi rmar as conclusões da eg. Corte Regional, 

em especial a de que não houve “qualquer mínimo indicativo da adulteração das 

mídias que instruem o presente feito, e nem logrou a defesa do réu trazê-lo em suas 

razões recursais, pelo que deve ser mantida a presunção de regularidade das mesmas” 

(fl . 813), demandaria o reexame de fatos e provas o que é vedado pela Súmula 

07/STJ.

Nesse sentido:

Penal. Recurso especial. Atentado violento ao pudor. Vítima menor de 14 anos. 

Art. 214, c/c o art. 224, “a”, ambos do CP. Nulidade da sessão de julgamento que 

recebeu a denúncia. Ausência de prequestionamento. Nulidade não confi gurada. 

Art. 225 do CP, com redação anterior à Lei n. 12.015/2009. Representação. 

Desnecessidade. Ação penal pública incondicionada. Proteção integral à criança. 

Nulidades das provas. Ausência de prequestionamento. Regularidade do édito 

condenatório. Desconstituição. Súmula n. 7 do STJ. Pena-base. Culpabilidade, 

circunstâncias e consequências. Motivação concreta. Personalidade e conduta 

social. Fundamentação inidônea. Agravante do art. 61, II, “h”, do CP. Bis in idem. 

Continuidade delitiva. Fração de 1/6. Legalidade. Recurso especial parcialmente 

provido. Execução imediata da pena determinada.
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1. O tema referente à nulidade da sessão de julgamento que recebeu a 

denúncia não foi submetido a exame pelo Tribunal de origem por ocasião do 

julgamento da causa, como questão preliminar. Trata-se, assim, de matéria nova, 

só levantada no recurso especial, cuja análise é vedada por esta Corte Superior. 

Incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.

2. No processo penal, a teor do art. 370, § 1º, do CPP, o defensor constituído 

não goza da prerrogativa de intimação pessoal. Por expressa previsão legal, a 

intimação do advogado de livre escolha do acusado far-se-á por publicação no 

órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca.

3. A despeito do que dispõe o art. 225 do Código Penal, com redação anterior 

à Lei n. 12.015/2009, esta Corte já decidiu que “[...] O Ministério Público é parte 

legítima para propor a Ação Penal instaurada para verifi car a prática de atentado 

violento ao pudor contra criança, independentemente da condição fi nanceira 

da mesma.” (HC n. 148.136/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª T., 

DJe 21/3/2011). Isso porque a proteção integral à criança e ao adolescente, em 

especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso 

Estado (art. 227, caput, c/c o § 4º, da Constituição da República) e de instrumentos 

internacionais.

4. É irrazoável condicionar à opção dos representantes legais da vítima, ou ao 

critério econômico, a persecução penal dos crimes defi nidos pela Constituição 

da República como hediondos, excluindo da proteção do Estado as crianças 

submetidas à prática de delitos dessa natureza. Vale dizer, é descabida a 

necessidade de iniciativa dos pais quando o bem jurídico protegido é indisponível, 

qual seja, a liberdade sexual de criança de 4 anos, que, conquanto não tenha 

sofrido violência real, não possui capacidade plena para determinação dos seus 

atos, dada a sua vulnerabilidade.

5. Os temas relativos à nulidade específi ca de invalidade do depoimento da 

vítima, a inidoneidade dos laudos - inclusive porque produzido por autoridade 

incompetente -, e à ausência de laudo produzido por perito ofi cial portador de 

diploma de curso superior não foram, especifi camente, examinados pelo Tribunal 

de origem. Apesar do detalhado estudo e cotejo das provas produzidas, não 

houve debate acerca da validade das provas sob os ângulos apresentados neste 

recurso especial.

6. Não há irregularidade no édito condenatório que utilizou, como elementos 

de prova, o depoimento da vítima, os depoimentos das demais testemunhas, os 

laudos (psicológico, psicossocial e de exame de corpo de delito), notadamente 

quando essas provas são produzidas na fase processual, em que há respeito ao 

contraditório - como no caso dos autos.

7. Para desconstituir a conclusão alcançada - inclusive para afirmar serem 

inidôneas as provas produzidas -, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto 

fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível 

na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
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[...]

12. Recurso especial parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena 

para 12 anos e 3 meses de reclusão. Execução imediata da pena determinada. 

(REsp 1.359.810/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 28/11/2017).

III - Da dosimetria da pena - alegação de contrariedade aos arts. 59, 68 e 71 do 

Código Penal e ao art. 21 da Lei 7.492/1986

Alega a recorrente violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal e 21 da Lei 

7.492/1986, sob o argumento de houve, in casu, “indevida valoração negativa das 

medidas judiciais de circunstâncias e consequências, pois fundamentadas em elementos 

necessários e inerentes a realização do crime de evasão de divisas”, bem como “por ter 

atribuído as medidas judiciais os valor [sic] de 1/4, o que representa exasperação muito 

superior ao que somente seria possível na 2ª fase da aplicação da pena” (fl . 930).

Aduz, ainda, contrariedade ao art. 71 do Código Penal, “pela aplicação do 

máximo aumento permitido ao tipo na 3ª fase da dosimetria, com base em elementos 

utilizados para valorar negativamente as medidas judiciais de circunstâncias e 

consequências na 1ª fase de aplicação da pena” (fl . 930).

De início, quanto ao dissídio apontado (HC 123.760), assinalo que, nos 

termos do entendimento estabelecido nesta Corte Superior de Justiça, “não 

se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em 

habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso 

ordinário em mandado de segurança e confl ito de competência” (AgRg no AREsp 

n. 807.982/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/5/2017), 

como se deu no presente caso.

Em síntese, requer a recorrente o redimensionamento da sanção aplicada.

Sobre este tema, é preciso ter presente que o Supremo Tribunal Federal 

tem entendido que “a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, 

estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível 

às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a 

pena fi nalmente aplicada” (HC n. 137.769/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto 

Barroso, julgado em 24/10/2016).

O Pretório Excelso também entende não ser possível para as instâncias 

superiores reexaminar o acervo probatório para a revisão da dosimetria, 

exceto em circunstâncias excepcionais, já que, ordinariamente, a atividade dos 

Tribunais Superiores, em geral, e do Supremo, em particular, deve circunscrever-
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se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais 

arbitrariedades” (HC n. 128.446/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, 

julgado em 15/9/2015).

Na mesma linha, esta Corte tem assentado o entendimento de que a 

dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do 

julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto.

Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das 

circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que 

melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando 

for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, 

hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto 

quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das 

circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

Nesse cenário, ao contrário do que sustentou a defesa, mostra-se idônea a 

fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, a fi m de justifi car as 

reprimendas aplicadas. Vejamos:

“ - Dosimetria do delito inserto no art. 22 da Lei n. 7.492/1986

Relativamente à dosimetria, a defesa da apelante requereu a fi xação da pena-

base no mínimo legalmente cominado e o afastamento da multa, por não ser possível 

aferir o valor do dano alegado, em razão da inexistência de extratos da conta bancária 

em questão. Da mesma forma, pleiteou a aplicação da continuidade delitiva no 

patamar de 1/6, argumentando ser genérica a fundamentação que justifi cou o aumento 

em 2/3, assim como o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de evasão de 

divisas e de lavagem de dinheiro, porquanto não seria possível Visualizar quais 

transações se destinariam’ a cada um desses crimes.

Os argumentos, contudo, devem ser afastados.

As vetoriais consideradas negativas na f ixação da pena base foram as 

circunstâncias e as conseqüências, com fulcro nos seguintes fundamentos:

‘996. Para as vetoriais do art. 59 do CP, merecem especial reprovação as 

circunstâncias dos crimes de evasão e de lavagem de dinheiro. Em ambos os casos, 

de se reconhecer a presença de um engenhoso e sofi sticado esquema de evasão e 

lavagem de dinheiro que compreendia a abertura e utilização de contas em nome 

de off -shores ou de pessoas interpostas em uma instituição fi nanceira em paraíso 

fi scal, as Antilhas Holandesas, de difícil acesso. O emprego de esquemas sofi sticados 
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de evasão e lavagem, não inerentes aos crimes, e acessíveis apenas a criminosos de 

colarinho branco de grande sofi sticação merece especial reprovação, devendo ser 

valoradas negativamente as circunstâncias dos crimes para todos os condenados.

997. Também, para as vetoriais do art. 59 do CP, merecem especial reprovação 

as conseqüências dos crimes, a depender do volume de movimentação fi nanceira 

das contas e, por conseguinte, do montante evadido fraudulentamente ou lavado.

Segundo a jurisprudência do Tribunal Regional Federal:

‘A remessa ao exterior de mais de U$500.000,00 (quinhentos mil dólares) por 

intermédio do mercado paralelo enseja exasperação da pena base em razão da vetorial 

conseqüências do crime.’ (ACR 0031109-79.2007.404.7100 - Rel. Des. Federal 

Leandro Paulsen - 8- Turma do TRF4 - un. - j. 30/04/2014)

998. Ultrapassando a evasão e a lavagem esse montante, a pena será então 

exasperada também pela valoração negativa das conseqüências do crime. A exasperacão. 

Por essa consequência. será verifi cada caso a caso.’

Deve ser afastado o argumento de que se estaria valorando negativamente 

elementos do próprio tipo penal, uma vez que ambas as valorações encontram 

guarida em inúmeras decisões prévias deste tribunal em casos semelhantes, que 

condenaram grandes esquemas de dólar-cabo envolvendo uma rede de ‘doleiros’.

Assim, não obstante os crimes de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro 

pressuponham uma esquematização prévia das condutas, no presente caso elas 

extrapolam a elementar do tipo, desenrolando-se em um engenhoso e sof isticado 

esquema, que envolvia diversas empresas off -shores e cell companies constituídas em 

variados paraísos fi scais, diversas contas em bancos em diferentes países e uma rede 

de compensação entre os diversos operadores destas contas. A mencionada valoração 

encontra-se, conforme referido, em consonância com o entendimento desta Corte, 

conforme julgados que colaciono:

[...]

Igualmente, a valoração negativa das conseqüências do delito para aqueles 

que tenham como montante total evadido/lavado valor superior a quinhentos mil 

dólares encontra-se em sintonia tanto com a jurisprudência desta Corte quanto com a 

jurisprudência da Corte Superior, conforme se vê dos julgados que seguem [...]

Assim, não há como acolher-se o argumento de que a pena não atenderia ao 

princípio da individualização da pena, uma vez que o valor movimentado pela 

ré na conta junto ao FCIB foi superior a oito milhões de dólares (conforme laudo 
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n. 722/2010, junto ao vol. 7 do IPL). Ademais, o critério estabelecido na sentença, 

conforme demonstrado, vai ao encontro da jurisprudência desta Corte.

Nestes termos, mantenho a valoração negativa das duas vetoriais para o crime 

de evasão de divisas, conforme fi xado pela sentença recorrida, devendo permanecer 

inalterada a pena-base para o crime de evasão de divisas.

Em relação à continuidade delitiva do crime de evasão de divisas, destaco 

que o patamar de 1/6 seria cabível somente no caso de ter havido duas condutas 

de evasão de divisas, sendo a fração aumentada a cada nova infração, até o limite 

de 2/3. No presente caso, foram identifi cadas mais de mil transações na conta em 

questão, cada uma referente a uma operação dólar-cabo, número este que impõe a 

manutenção do patamar de aumento pela continuidade em 2/3.

Assim, mantenho a pena imposta na sentença para o crime de evasão de divisas, 

de 05 (cinco) anos de reclusão e 160 dias-multa.

Extrai-se dos autos que na primeira fase da dosimetria, para ambos os réus, 

foram considerados negativos os vetores circunstâncias e consequências do crime 

de evasão de divisas.

Quanto às circunstâncias do delito, assinalaram as instâncias ordinárias 

a presença de um engenhoso e sofi sticado esquema de evasão de dinheiro, com a 

abertura e utilização de contas em off -shores ou de pessoas interpostas em 

instituição fi nanceira, o First Curaçao International Bank, com sede nas Antilhas 

Holandesas, instituição posteriormente fechada pelas próprias autoridades 

holandesas.

No que concerne às consequências do delito perpetrado, entenderam graves 

as instâncias ordinárias o expressivo valor evadido (a remessa ao exterior de 

mais de U$500.000,00 - quinhentos mil dólares por intermédio do mercado 

paralelo).

Reputo idônea e bem fundamentada fi xação da pena-base, nos exatos 

termos pontuados pelas instâncias a quo. A circunstância em que se praticou 

o delito, concebida como seu modus operandi de elevada sofi sticação, não se 

confunde com sua consequência ou elementar do delito previsto no art. 22 da 

Lei 7.492/1986. Outrossim, os sofi sticados e engenhosos esquemas de evasão de 

divisas difi culta sobremaneira a persecução penal, situação, portanto, merecedora 

de valoração negativa.

Da mesma forma, não se tem por elementar do delito em questão o 

quantum do valor evadido, o que autoriza, de pronto, a utilização desse dado 
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fático no sopesamento da pena-base. Ademais, em casos análogos ao dos autos, 

essa Eg. Corte Superior tem validado a utilização desse critério para o aumento 

da pena na primeira fase.

Lado outro, “[A] análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal 

não atribui pesos absolutos, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das 

penas máximas e mínimas cominadas ao delito, razão pela qual descabe a aplicação 

da suscitada ‘teoria do termo médio’.” (HC 350.704/SC, Quinta Turma, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016).

No que diz respeito à fração aplicada pela continuidade delitiva, impende 

lembrar que esta Corte de Justiça sedimentou sua jurisprudência no sentido de 

que na fi xação do quantum de aumento de pena pela continuidade delitiva, o 

critério fundamental é o número de infrações praticadas. Nessa senda, tendo 

as instâncias a quo registrado que forma identifi cadas mais de mil transações 

de remessa ilegal de dinheiro ao exterior, julgo correta a fi xação da fração no 

patamar máximo - 2/3.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

Agravo regimental em recurso especial. Penal e Processo Penal. Crime contra 

o sistema fi nanceiro nacional. Operação Ouro Verde. Dosimetria. Circunstâncias 

judiciais. Fundamentação idônea. Pena-base. Discricionariedade regrada. 

Razoabilidade. Critério aritmético. Não adoção. Continuidade delitiva. Elevado 

número de operações. Patamar máximo. Arrependimento posterior. Recorrente 

que não impugna o fundamento do acórdão recorrido. Pena de multa. Capacidade 

fi nanceira. Reexame de prova. Princípio da indivisibilidade. Inaplicabilidade na 

ação penal pública. Oitiva de testemunha que é colaborador em outro processo. 

Regularidade. Lei n. 12.850/2013. Ausência de prequestionamento. Documentos 

pertinentes à quebra do sigilo telefônico. Livre acesso à defesa. Ausência de 

prejuízo. Recurso improvido.

1. É acentuada a culpabilidade da agente que era gerente de agência private 

de instituição fi nanceira, lidava com clientes de alto poder aquisitivo, tinha pleno 

conhecimento dos trâmites bancários e aproveitava dessa circunstância para 

agenciar clientes interessados em empreender remessas ilegais de valores para o 

exterior.

2. O envio de elevado montante ao exterior, mais de U$2.000.000,00 (dois milhões 

de dólares), sem comunicação às autoridades brasileiras produz repercussão nas 

reservas cambiais do país e constitui motivo idôneo para a elevação da pena-base 

por função das consequências.

3. Tratando-se de pessoa que, atuando como verdadeira agenciadora de clientes, 

desempenhava importante papel nas atividades perpetradas em complexo esquema 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 883-1026, Julho/Setembro 2018 919

criminoso de evasão de divisas, resta sufi cientemente justifi cada a valoração negativa 

do vetor circunstâncias.

4. A pena-base deve ser fi xada fundamentadamente, com base em elementos 

idôneos, observando-se os princípios da culpabilidade, da razoabilidade, da 

proporcionalidade, e da sufi ciência à reprovação e prevenção ao crime, não se 

adotando critério matemático ou aritmético.

5. A prática de 67 operações de remessa ilegal de divisas ao exterior confi gura 

quantidade elevada de delitos que justifi ca a fi xação da continuidade delitiva no seu 

patamar máximo.

6. O ingresso ilegal de moeda estrangeira no país, também em elevado 

montante, constitui mais um ilícito praticado pela agente, ainda que de natureza 

administrativa, e assim, não pode ser considerado em seu benefício para reduzir a 

reprimenda a qualquer título.

7. “Reavaliar a fi xação da pena de multa implicaria no inevitável reexame do 

conjunto fático probatório dos autos, que se faria necessário para a apuração da 

situação econômica do réu. Incidência da súmula n. 07/STJ”. (REsp 781.007/PR, Rel. 

Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 11/09/2006).

8. Em sede de ação penal pública vigora o princípio da divisibilidade, sendo 

admissível que o processo seja desmembrado em tantos quantos forem os réus, 

não sendo exigível que a persecução penal ocorra por meio de uma única ação. 

Assim, havendo uma ação penal pública em face de um determinado réu, sempre 

será possível que o Ministério Público ajuíze outra ação pelo mesmo fato em face 

de outro acusado, a qualquer tempo.

9. Não há impedimento quanto ao depoimento de colaborador em delação 

premiada se tal colaborador não está sendo acusado no mesmo processo em que 

o recorrente fi gure como réu.

10. Os elementos de prova advindos da Ação Penal 2007.71.00.001796-

5 foram trazidos para os presentes autos ou disponibilizados às partes para 

consulta na secretaria do juízo, de modo que foi franqueado à defesa o livre 

acesso aos documentos de prova produzidos, não havendo falar em cerceamento 

de defesa, mormente se a condenação não está embasada exclusivamente na 

escuta telefônica ou nos depoimentos dos colaboradores mas também em outros 

elementos coligidos aos autos, notadamente as planilhas de controle da empresa 

de turismo e a agenda eletrônica apreendida, em que eram mantidos os registros 

detalhados dos correntistas e das operações da instituição financeira não-

autorizada, além da própria confi ssão da recorrente e de testemunha de defesa.

11. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.465.912/RS, Sexta Turma, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19/02/2018)

Penal e Processo Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Evasão de divisas. Lei n. 7.492/1986. Violação dos art. 155 do Código de Processo 
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Penal e 59 do Código Penal. Provas produzidas exclusivamente na fase inquisitorial. 

Reexame do acervo fático-probatório. Súmula 7 do STJ. Impossibilidade. Pena-

base exasperada de forma razoável e proporcional. Discricionariedade. Agravo 

não provido.

1. Constata-se que o Tribunal a quo, ao apreciar a preliminar de nulidade 

da sentença, referente à alegação de que a condenação se fundamentou, 

exclusivamente com base em prova produzida na fase extrajudicial, esclareceu 

que foram apontadas demais provas nos autos que inclusive não foram 

impugnadas pela defesa durante a instrução processual, portanto, o acolhimento 

da pretensão recursal no sentido de invalidação desta decisão, demandaria 

invariavelmente, o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento 

sabidamente vedado, a teor da Súmula 7/STJ (precedentes.)

2. Não há violação do art. 59 do Código Penal, uma vez que a dosimetria da 

pena foi devidamente estabelecida dentro dos parâmetros de razoabilidade, 

proporcionalidade e discricionariedade, considerando que houve a exasperação 

da pena-base em apenas 6 meses acima do mínimo, com o fundamento de que “as 

consequências foram graves e de grande monta, envolvendo valores superiores a US$ 

700.000,00 (setecentos mil dólares norte-americanos) em prejuízos à União Federal e 

à sociedade”.

3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 480.474/MG, Quinta Turma, 

Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/10/2016, grifei).

Processual Civil, Processual Penal e Penal. Agravo regimental em embargos 

de divergência. Evasão de divisas. 1) Lei processual aplicável ao recurso - direito 

intertemporal - tempus regit actum - lei da data da sessão do julgamento. 2) 

Descabimento de indicação de habeas corpus e de enunciado de súmula como 

paradigma mesmo sob as regras do novo CPC. 3) Inexistência de confi ssão no 

caso concreto. 4) Utilização de elementar do delito como justificativa para a 

majoração da pena base: questão não devolvida ao conhecimento da Corte. 

5) Conhecimentos do réu sobre mercado de câmbio e trâmites negociais 

internacionais não constituem elementar da evasão de divisas: Súm. 168/STJ.

[...]

6. No que toca à terceira dissonância apontada nos embargos de divergência 

(possibilidade, ou não, de fundamentação de exasperação da pena-base no 

vetor culpabilidade, em condenações por crimes econômicos, quando esses são 

realizados com habilidades ínsitas à atividade empresarial), a controvérsia não 

chegou a ser devolvida ao conhecimento desta Corte, pois demandaria prévia 

arguição de ofensa ao art. 59 do Código Penal, o que não foi feito pelo réu, que se 

limitou a apontar violação ao art. 381, III, do CPP, no recurso especial.

7. Ainda que assim não fosse, no ponto, o recurso esbarraria no óbice do verbete n. 

168 da Súmula do STJ, já que a jurisprudência de ambas as Turmas componentes da 

3ª Seção desta Corte tem entendido que, no delito de evasão de divisas, “a experiência 

do agente é valor de maior reprovação social, não se constituindo em elementar do 
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crime ou seu elemento subjetivo” (HC 200.292/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 

Rel. p/ Acórdão Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 

03/09/2014). Precedente: HC 206.145/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, 

julgado em 22/05/2012, DJe 05/06/2012.

8. Como decorrência dessa orientação, o alto nível de conhecimento que 

o réu detém do funcionamento do mercado de câmbio e de trâmites negociais 

internacionais não constitui elementar do delito de evasão de divisas e pode ser 

utilizado como justifi cativa para reputar maior a reprovabilidade de sua conduta e, 

por consequência, para majorar a pena base.

9. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg nos EREsp 1.535.956/RS, 

Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/06/2016, grifei).

IV - Da aplicação retroativa do art. 387, IV, do Código de Processo Penal - 

dissídio jurisprudencial

Sustenta, ainda, a existência de dissídios jurisprudenciais em sentido 

contrário ao decido, no tocante à retroatividade do art. 387, IV, do CPP (AgRg 

no REsp 1.254.742/RS).

Não merece qualquer reparo o r. acórdão regional quanto à questão posta 

pelos recorrentes, porquanto decidiu-se em consonância com o entendimento 

prevalente dessa Eg. Corte Superior. Não se desconhece o teor do precedente 

citado, contudo, a regra estabelecida pelo art. 387, IV, do Código de Processo 

Penal, por ser de natureza processual, aplica-se a processos em curso. Isso porque 

a obrigação de reparar o dano sempre existiu, sendo inclusive objeto de diversos 

comandos normativos do Código Penal (arts. 16; 91, I; 312, § 3º; 65, III, b; 9º, I; 

78, § 2º). O art. 387, IV, do CPP apenas possibilitou a antecipação do momento 

processual para a fi xação de valor mínimo para a reparação de danos causados 

por infração penal, nas hipóteses em que o Juízo sentenciante possua elementos 

concretos para fazê-lo, contudo, sem prejuízo de que sua fi xação seja realizada 

em execução penal ou mesmo, se fi xado valor mínimo, a vítima possa buscar 

complementação por meio de ação de conhecimento.

Nesse sentido, os apontamentos de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

“[...] tratando-se de uma regra de natureza procedimental, a incidência é 

imediata, inclusive em relação aos feitos em curso. A propósito, no julgamento da Ação 

Penal nº 396, embora não conste da ementa, o Ministro Celso de Mello, do STF, 

reconheceu a incidência do dispositivo e condenou o réu a reparar os danos causados 

pela infração, restituindo ao erário o prejuízo causado.” (Comentários ao Código de 

Processo Penal e sua jurisprudência. 10 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo. Atlas, 

2018, fl . 842)



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

922

A doutrina ainda esclarece os efeitos da referida norma:

“A condenação penal irrecorrível produz efeitos principais e secundários. O efeito 

principal é a imposição da sanção privativa de liberdade (reclusão, detenção ou prisão 

simples), restritiva de direitos ou de multa, no caso de condenação.

Dentre os efeitos secundários, no que toca ao dever de reparar o dano causado 

pelo delito, o art. 91, caput, I, do CP estabelece que a sentença penal condenatória 

torna certa a obrigação de indenizar o dano. Isso não signifi ca, por si só, que haja um 

título executivo cível. Especifi camente no tocante ao conteúdo civil, na sentença penal 

condenatória há uma mera declaração do dever de reparar o dano, sem que haja a 

imposição de uma sanção civil.

Tal dispositivo, porém, é complementado pelo art. 63, caput, do CPP e pelo art. 

515, caput, VI, do CPC, que atribuem à sentença penal condenatória transitada 

em julgado a natureza de título executivo judicial. A Lei 11.719/2008 acrescentou 

um novo parágrafo único ao art. 63, nos seguintes termos: “Transitada em julgado 

a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fi xado nos termos 

do inciso IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a 

apuração do dano efetivamente sofrido”.

Em suma, antes, a sentença penal condenatória sempre gerava um título 

executivo ilíquido. Com a reforma do CPP de 2008, a sentença penal condenatória 

poderá gerar um título executivo líquido (se já for possível provar todo o dano 

no processo penal) ou apenas parcialmente líquido (se somente parte dos danos for 

provada, por exemplo, o dano emergente) deixando para o processo de liquidação civil 

a parte do dano não liquidada na condenação penal (por exemplo, lucro cessante). 

Também é possível que a sentença penal continue a ser um título ilíquido, se não 

for possível, no âmbito criminal, fazer qualquer comprovação e estipulação do dano 

sofrido.” (Gustavo Henrique Badaró, Processo Penal, 5 ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, fl . 214).

Dessa forma, não merece qualquer reparo o r. acórdão regional quanto 

à questão posta pelo agravante, porquanto decidiu-se em consonância com o 

entendimento dessa Eg. Corte Superior.

Colaciono, ainda, precedente da col. Quinta Turma deste Sodalício:

Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Reforma da decisão monocrática. 

Provimento. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação. 

Concussão tributária (Lei n. 8.137/1990, art. 3º, II). Dosimetria. Discricionariedade 

relativa. Pena-base. Consequências do crime. Extrema gravidade. Elevado valor 

exigido da vítima. Exaurimento. Grave prejuízo ao orçamento previdenciário. 
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Culpabilidade. Inocorrência de bis in idem. Fixação da pena-base proporcional. 

Regime de cumprimento fechado. Adequado. Circunstâncias judiciais 

desfavoráveis. Fixação do valor mínimo de indenização decorrente de infração penal. 

Norma processual. Aplicação imediata a processos sentenciados posteriormente à 

vigência da Lei n. 11.719/2008. Agravo regimental provido e habeas corpus não 

conhecido.

[...]

9. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, cuja redação foi conferida pela Lei 

n. 11.719/2008, é norma eminentemente processual, que permitiu a antecipação 

do momento processual para a fi xação de valor mínimo para a reparação de 

danos causados por infração penal. Por conseguinte, como regra intraprocessual, 

aplica-se imediatamente apenas às infrações sentenciadas após a vigência da 

referida lei modifi cadora, hipótese em que surge essa prerrogativa processual, 

desde que haja pedido nesse sentido e seja respeitado o contraditório. No caso, 

a sentença foi proferida em 22/7/2010, portanto, indubitável a prerrogativa 

processual de fi xação do valor indenizatório mínimo.

10. Agravo Regimental provido. Habeas corpus não conhecido. (AgRg no HC 

319.241/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 01/12/2017, grifei).

Penal. Processual Penal. Furto qualifi cado. Abuso de confi ança. Confi guração. 

Agravante. Crime cometido contra vítima com mais de 60 anos. Indenização do 

art. 387, IV, do CPP. Incidência. Norma processual penal. Ação penal em curso. 

Sentença proferida após a vigência da Lei 11.719/2008. Recurso provido.

[...]

VI. A Lei 11.719, de 20 de junho de 2008, publicada em 23 de junho de 2008, 

entrou em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação.

VII. No presente caso, na sentença, proferida em 10/09/2008, isto é, quando já 

vigente a norma em questão, o Juiz reconheceu a incidência da nova redação do 

inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, fi xando valor para reparação de 

danos causados pela infração.

VIII. A norma de Direito Processual Penal se aplica imediatamente às sentenças 

proferidas após a sua entrada em vigor. Sendo assim, a norma do art. 387, IV, 

do CPP deve ser aplicada ao presente caso, em que a sentença condenatória foi 

proferida quando já vigente a lei que modifi cou os dispositivos da lei adjetiva 

penal.

IX. Recurso provido, nos termos do voto do Relator. (REsp 1.208.510/RS, Quinta 

Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 15/06/2011).

Ante o exposto, nego provimento a agravo regimental.

É o voto.
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 1.720.785-RO 

(2018/0019270-9)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Agravante: Ministério Público Federal

Agravado: Jonathan Henrique da Silva Vieira

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Interes.: Ministério Público do Estado de Rondônia

EMENTA

Agravo regimental em recurso especial. Execução penal. 

Confecção de artesanato. Fiscalização defi ciente. Falha do poder 

público. Remição. Concedida. Possibilidade. Interpretação extensiva 

in bonam partem. Agravo regimental improvido.

1. Hipótese em que a remição da pena pelo trabalho artesanal 

foi cassada, pelo Tribunal a quo, em virtude da impossibilidade de a 

autoridade carcerária aferir o quantitativo de horas trabalhadas em 

decorrência de problemas estruturais e de outros argumentos, para os 

quais não contribuiu o apenado, que não pode ser prejudicado pela 

inefi ciência dos serviços inerentes ao Estado.

2. Cabe ao Estado ao Estado administrar o cumprimento 

do trabalho no âmbito carcerário, não sendo razoável imputar ao 

sentenciado qualquer tipo de desídia na fi scalização ou controle desse 

meio.

3. No caso em apreço, observa-se que o reeducando efetivamente 

exerceu o trabalho artesanal, tendo sido essa tarefa devidamente 

atestada pela administração carcerária. Por tal motivo, descabe ao 

intérprete opor empecilhos praeter legem à remição pela atividade 

laboral, prevista pelo citado art. 126 da Lei de Execução Penal, uma 

vez que a fi nalidade primordial da pena, em fase de execução penal, é 

a ressocialização do reeducando.

4. Assim, sendo possível a interpretação extensiva in bonam 

partem, não há falar em afastamento da possibilidade da concessão 

da benesse àqueles apenados que estejam vinculados a atividades 
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profissionalizantes, tais como a participação em atividades de 

artesanato no interior do estabelecimento prisional.

5. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

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

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

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

Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília (DF), 03 de maio de 2018 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 11.5.2018

RELATÓRIO

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

pelo Ministério Público Federal contra decisão de fl s. 180-184 (e-STJ), que deu 

provimento ao recurso especial interposto pela defesa.

Nas razões do inconformismo (e-STJ, fl s. 193-200), o insurgente alega 

que, “ainda que seja possível o reconhecimento do artesanato realizado de 

forma provisória pelo apenado, para fi ns de remição da pena, referida admissão 

implica no cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei de Execuções Penais, 

tais como aferição da carga horária mínima, natureza do trabalho, fi nalidade 

econômica e seu papel ressocializador” (e-STJ, fl . 196).

Sustenta que o acórdão recorrido conclui que não houve o devido controle 

do trabalho artesanal, situação que não pode ser revista nesta instância especial, 

ante o teor da Súmula 7 do STJ.

Defende que, ante a ausência de comprovação idônea acerca da carga 

horária e do trabalho efetivamente realizado, não é possível conceder a remição.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do 

inconformismo ao Órgão Colegiado.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Na origem, o Juízo de Direito 

da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO concedeu remição 

ao reeducando - Jhonatan Vieira da Silva -, ainda que a atividade não tenha 

atendido os requisitos de ato administrativo penitenciário, pois houve 

certifi cação por parte da direção da unidade prisional de que o apenado prestou 

serviço de artesanato (e-STJ, fl s. 24-25):

Vejamos. O relatório de atividades para remição de pena juntado pela Unidade 

Prisional às fl s. 359 204 dos autos, traz à menção expressa de que se trata de 

“atividades laborais, (...) na confecção de artesanatos como jogos de tapetes em 

crochê (...)

Pois bem. Ainda que não tenha sido atendido a Portaria da Sejus, restou 

declarado pela Direção da Unidade Prisional que houve a realização de trabalho 

por parte do apenado. Assim, não obstante tenha a Direção descumprido as 

regras que a própria Sejus editou, o reeducando não tem culpa pela inefi ciência 

da Sejus, não deve ser prejudicado. Claro é que deve adequar-se e empreender 

todas as medidas necessárias e cabíveis para cumprir fi elmente a Portaria sob 

pena deste juízo não mais aceitar as Declarações.

No mais, ainda necessário fazer um ajuste na Certidão que enviada a este juízo, 

pois é certo que não deve ser recepcionada na totalidade. Estabelece o MASP, 

em seu artigo 92, parágrafo 1º que o trabalho, seja interno ou externo à Unidade 

Prisional, não pode ser inferior a 06 (seis) horas nem superior a 08 (oito) horas, 

com descanso aos domingos, feriados e dias sagrados.

[...]

Destarte, em relação a remições de outubro/2016 a fevereiro de 2017, fi cam 

aceito para fi ns de remição 98 dias, o que equivale a um abatimento de 32 dias.

O Tribunal local, ao prover agravo em execução interposto pelo Ministério 

Público, deixou de considerar os dias trabalhados para fi ns de abatimento de 

pena, tendo em vista a ausência de fi scalização da produtividade, da fi nalidade 

educativa e econômica do labor supostamente realizado pelo apenado, muito 

menos da carga horária cumprida (e-STJ, fl s. 113-114):

In casu, a remição foi concedida ao fundamento de que o apenado laborou, 

por 8 horas diárias, excluídos os sábados, domingos, feriados e dias de visitas, 

por 15 dias no mês de outubro/2016; 16 dias em novembro/2016; 17 dias em 

dezembro/2016; 17 em janeiro de 2017; 15 no mês de fevereiro e 18 no mês de 

março/2017, totalizando 98 dias, em serviços artesanais de confecção de jogos de 

tapete de crochê, gerando expectativa de remição que totalizariam 32 dias.
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Em que pesem os judiciosos argumentos do magistrado a quo, examinando os 

argumentos ministeriais, tenho que lhe assiste razão, porquanto a questão posta 

esbarra na ausência de formalidade do procedimento adotado para aferição do 

trabalho executado.

A propósito, tenho me posicionado no sentido de que as grandes mazelas 

da gestão penitenciária estão calcadas nas ações coletivas ou no emprego da 

improvisação na sua execução, sendo esse exatamente o caso dos autos.

Com efeito, do modo como feito, fi cou evidenciado que a realização deu-se 

sem nenhuma fi scalização da produtividade, isso porque além do relatório de 

fl s. 18 que atestou que o reeducando trabalhou na confecção de jogos de tapete 

em crochê por 68 dias, não há nos autos nenhum outro documento que se possa 

aferir a carga horária em que ele se dedicou a cada uma das peças; a sua fi nalidade 

produtiva, educativa e, sobretudo, econômica, requisitos imprescindíveis para o 

reconhecimento do trabalho artesanal.

Ora, para o trabalho artesanal ser considerado válido para remição da pena, 

deve a administração pública, em caso de eventual projeto com essa fi nalidade, 

se cercar do mínimo de cuidado para dar transparência à empreitada, de 

modo que permita ao órgão da execução penal aferir, além da carga horária, 

as especifi cidades das atividades desempenhadas e seu papel ressocializador, 

comunicando previamente ao juízo das execuções penais quais os apenados 

farão parte daquele projeto.

[...]

Assim, não há como admitir a remição pelo artesanato pela inexistência de 

controle formal das horas trabalhadas, pena de conceder remição fi cta, ferindo o 

princípio da legalidade.

Diante de tais considerações, dou provimento ao agravo para reformar a 

decisão atacada, excluindo os 32 dias de trabalho artesanal concedidos, devendo, 

de consequência, ser efetuados novos cálculos de liquidação da pena.

O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que 

cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por meio do 

trabalho ou do estudo, parte do tempo de execução da pena.

Na hipótese em análise, a remição da pena pelo trabalho foi cassada, pelo 

Tribunal a quo, em virtude da impossibilidade de a autoridade carcerária aferir 

o quantitativo de horas trabalhadas em decorrência de problemas estruturais e 

de outros argumentos, para os quais não contribuiu o apenado, que não pode ser 

prejudicado pela inefi ciência dos serviços inerentes ao Estado.

No ponto, confi ra-se o que atesta o Diretor-Geral da Penitenciária de 

Rolim de Moura/RO acerca de como é aferido o trabalho dos internos na 

confecção do trabalho artesanal de tapetes (e-STJ, fl . 43):
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Informo que mensalmente é solicitado pelo diretor de segurança desta unidade 

prisional relação de todos os apenados relatando os tapetes confeccionados, 

e repassado ao setor administrativo desta penitenciaria para a confecção da 

folha de ponto dos mesmos. Sendo ainda que semanalmente o senhor [...], tem 

autorização, para estar coletando os jogos de tapetes confeccionados, bem com 

trazer linhas e barbantes para a confecção de novos tapetes, autorização esta 

também concedida a familiar dos apenados em dias específi cos. Não existe um 

controle em que determine qual a quantidade de confecções de tapetes devera 

o apenado realizar mensalmente para obter a referida remição de pena, sendo 

apenas fi scalizados se realmente os apenados está confeccionando tapetes nesta 

unidade prisional.

Ademais, verifi ca-se que a autoridade administrativa supramencionada 

atestou que o ora recorrente - Jhonatan Vieira da Silva - exerceu atividade 

laborativa consistente em confecção de jogos de tapetes artesanais (e-STJ, fl . 

20):

Informo que o reeducando, Jhonatan Vieira da Silva, Autos: que se encontra 

preso e recolhido nesta Unidade Prisional desde 28 de novembro de 2016, exerceu 

atividades laborais, conforme consta abaixo, na confecção de jogos tapetes em 

crochê.

Certo é que o trabalho, durante a execução da pena, constitui relevante 

ferramenta na busca pela reinserção social do sentenciado, devendo o instituto 

ser interpretado de acordo com a relevância que possui dentro do sistema de 

execução penal, pois visa a benefi ciar os segregados que optam por não se 

quedarem inertes no deletério ócio carcerário.

O labor, durante execução da sanção corporal, consiste em inegável 

valorização do trabalho humano, preconizado pela Constituição da República 

em seu art. 170. No caso dos apenados, traz, em sua essência, especial relevância, 

diante da fi nalidade primordial de ressocialização do preso.

Nesse diapasão, cabe, pois, ao Estado, administrar o manuseio de tal 

instrumento, que tem por meta a reinserção do preso no meio social, não sendo 

razoável imputar ao sentenciado qualquer tipo de desídia na fi scalização ou 

controle desse meio, que lhe refoge ao controle.

Conforme se pode notar, no caso, o reeducando efetivamente exerceu o 

trabalho artesanal, tendo sido essa tarefa devidamente atestada pelo devido 

responsável. Por tal motivo, descabe ao intérprete opor empecilhos praeter legem 

à remição pela atividade laboral, prevista pelo citado art. 126 da Lei de Execução 
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Penal, uma vez que a fi nalidade primordial da pena, em fase de execução penal, é 

a ressocialização do reeducando.

Assim, sendo possível a interpretação extensiva in bonam partem, não há 

falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse àqueles apenados 

que estejam vinculados a atividades profi ssionalizantes, tais como a participação 

em atividades de artesanato no interior do estabelecimento prisional.

Nesse sentido:

Agravo regimental no habeas corpus. Penal e Processual Penal. Remição da 

pena. Aprovação no ENEM. Incentivo ao estudo. Caráter de ressocialização da 

pena. Interpretação extensiva do art. 126 da LEP. Possibilidade. Recomendação 

44/2013 do CNJ. Utilização. Agravo desprovido.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem admitido que a 

norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por 

objetivo a ressocialização do condenado encorajando inclusive, como no caso 

concreto, seu estudo por conta própria e consequente aprovação no ENEM, 

sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em 

comento em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, nos 

termos da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça buscando, 

primordialmente, a readaptação do apenado ao convívio social.

Precedentes.

2. Agravo desprovido. (AgRg no HC 416.050/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 

Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018).

Recurso especial. Execução penal. Remição. Atividade realizada em coral. 

Interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da LEP. Precedentes. Redação 

aberta. Finalidade da execução atendida. Incentivo ao aprimoramento cultural e 

profi ssional. Afastamento do ócio e da prática de novos delitos. Proporcionar 

condições para a harmônica reintegração social. Formação profissional. 

Provimento.

1. Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação 

extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele 

contribui decisivamente para os destinos da execução (HC n. 312.486/SP, DJe 

22/6/2015).

2. A intenção do legislador ao permitir a remição pelo trabalho ou pelo estudo 

é incentivar o aprimoramento do reeducando, afastando-o, assim, do ócio e 

da prática de novos delitos, e, por outro lado, proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condenado (art. 1º da LEP). Ao fomentar o estudo 

e o trabalho, pretende-se a inserção do reeducando ao mercado de trabalho, a fi m 

de que ele obtenha o seu próprio sustento, de forma lícita, após o cumprimento 

de sua pena.
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3. O meio musical, além do aprimoramento cultural proporcionado ao 

apenado, promove sua formação profi ssional nos âmbitos cultural e artístico. A 

atividade musical realizada pelo reeducando profi ssionaliza, qualifi ca e capacita o 

réu, afastando-o do crime e reintegrando-o na sociedade.

4. Recurso especial provido para reconhecer o direito do recorrente à remição 

de suas penas pela atividade realizada no Coral Decreto de Vida, determinando 

ao Juízo competente que proceda a novo cálculo da reprimenda, computando, 

desta feita, os dias remidos como pena efetivamente cumprida. (REsp 1.666.637/

ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 

9/10/2017).

Portanto, não merece reparo a decisão agravada que deu provimento ao 

recurso especial, para cassar o acórdão impugnado, a fi m de que volte a surtir 

efeitos a decisão de fl s. 24-25 (e-STJ), que concedera a remição de pena ao 

reeducando por força do trabalho artesanal exercido no interior do presídio.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 345.753-RJ (2015/0319503-8)

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: Joni Herbert de Almeida Silva

EMENTA

Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Impossibilidade. 

Busca domiciliar. Autorização do morador. Conclusão das instâncias 

ordinárias. Modifi cação que incide em revisão fático-probatória. Writ 

não conhecido.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso 

próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo 
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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 que justifique a 

concessão da ordem de ofício.

2. Da atenta leitura do acórdão impugnado, verifica-se que 

a alegação de que a confissão do paciente foi obtida mediante 

tortura não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, o que impede o 

conhecimento da tese por esta Corte Superior, sob pena de incorrer 

em indevida supressão de instância.

3. “Não há violação de domicílio quando o ingresso dos policiais na 

residência para realizar a busca e apreensão ocorre mediante autorização 

dos moradores”. AgRg no AREsp 811.547/DF, Rel. Ministro Jorge 

Mussi, Quinta Turma, DJe 15/03/2017)

4. A apreensão de objetos relacionados aos crime em comento, no 

interior da residência do paciente, não está maculada pela inexistência 

de situação fl agrancial. Isso porque, as instâncias ordinárias, soberanas 

na análise das provas, afi rmaram, com base na prova oral colhida no 

curso da instrução processual, que a entrada dos militares na residência 

do paciente foi franqueada por morador.

Habeas Corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, não conhecer do pedido.

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

e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentaram oralmente: Dr. Pedro Paulo Lourival Carriello (p/pacte) e 

Ministério Público Federal.

Brasília (DF), 19 de junho de 2018 (data do julgamento).

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 29.6.2018
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de habeas corpus substitutivo 

de recurso especial impetrado em favor de Joni Herbert de Almeida Silva, contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Consta dos autos que o paciente foi preso em fl agrante pela suposta prática 

dos crimes de roubo circunstanciado e tentativa de homicídio. O fl agrante foi 

relaxado, por não se amoldar aos termos do art. 302 do Código de Processo 

Penal – CPP, sendo, no entanto, decretada a prisão preventiva para garantia da 

ordem pública e conveniência da instrução criminal (fl . 115).

Irresignada com prolação da sentença de pronúncia (fls. 210/212), a 

defesa interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de origem negou 

provimento em acórdão assim ementado:

Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio biqualifi cado. Sentença de 

pronúncia. Recurso defensivo. As alegadas irregularidades na fase inquisitorial 

não têm o condão de contaminar a ação penal. Procedimento meramente 

informativo e autônomo. Materialidade evidenciada. Indícios 0suficientes de 

autoria. Animus necandi. Fase de pronúncia onde prevalece o princípio in dúbio 

pro societate. Soberania do; Tribunal do Júri. 0 manutenção da decisão recorrida.

O inquérito policial é um procedimento informativo administrativo que visa 

embasar futura ação penal. As alegadas irregularidades nesta fase, estritamente 

inquisitorial, não são aptas a contaminar a ação penal, onde as provas serão 

repetidas, sob a égide do contraditório e da ampla defesa. A decisão de pronúncia 

é baseada apenas na materialidade do fato e na existência de indícios sufi cientes 

de autoria ou de participação, a teor do disposto no art. 413, do Código de 

Processo Penal.

Se há real indício de autoria e prova da materialidade, outro não poderia ser o 

caminho senão a admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, ainda 

que existissem outros elementos nos autos a suscitar eventual dúvida.

A pronúncia se impõe como medida jurídica salutar, em respeito ao princípio 

in dúbio pro societate. Lado outro, a impronúncia só seria possível se não houvesse 

nenhum elemento nos autos a amparar a acusação - o que não é o caso - sob 

pena de indevida usurpação da competência do Conselho de Sentença. Recurso 

não provido (fl . 43).

No presente mandamus, o impetrante sustenta que o paciente está 

submetido à constrangimento ilegal, uma vez que sua confi ssão durante o 

inquérito policial foi obtida por meio de tortura, supostamente comprovada 

pelo laudo de exame de corpo de delito de fl . 16.
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Aduz que a busca domiciliar foi feita sem sua autorização dos moradores e 

sem mandado, irregularidade que ensejou o relaxamento do fl agrante.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento da 

impetração, conforme parecer de fl s. 301/302.

Requer, assim, a anulação da decisão proferida no recurso em sentido 

estrito n. 0047856-90.2013.8.19.0021.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Diante da hipótese de habeas 

corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria 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 que justifi que a concessão da ordem de ofício.

Preliminarmente, da atenta leitura do acórdão impugnado, verifi ca-se que 

a alegação de que a confi ssão do paciente foi obtida mediante tortura não foi 

apreciada pelas instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento da tese por 

esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso ordinário. 

Impossibilidade. Associação criminosa armada. Extorsão mediante sequestro 

qualificada. [...]. Alegação de prática de tortura pelos policiais e ameaça as 

testemunhas de defesa. Matérias não analisadas no acórdão objurgado. Supressão 

de instância. Coação ilegal inexistente. Writ não conhecido.

[...]

9. Vedada a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob 

pena de se incidir em indevida supressão de instância, das alegações de prática 

de tortura pelos policiais e ameaça às testemunhas arroladas pela defesa, quando 

as questões não foram analisadas no aresto combatido.

10. Habeas corpus não conhecido (HC 408.333/GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Quinta Turma, DJe 11/10/2017).

Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação. Roubo 

majorado. Impedimento de juiz e de desembargador. Reiteração. Matéria 
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apreciada nos autos do HC 353.440/MG. Ilicitude da prova. Matéria não apreciada 

pelo TJMG. Indevida supressão de instância. E trancamento da ação penal por 

ausência de justa causa. Sentença condenatória superveniente. Prejudicialidade. 

Atuação, na fase pré-processual, de advogadas sem habilitação. Irregularidades 

no inquérito policial. Não contaminação da ação penal. Nulidade não confi gurada. 

Habeas corpus não conhecido.

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 a existência de fl agrante ilegalidade no ato 

judicial impugnado a justifi car a concessão da ordem, de ofício.

2. O alegado impedimento do juiz e do desembargador já foi apreciado por 

esta Corte Superior nos autos do HC 353.440/MG, de modo que, no ponto, 

evidencia-se a prejudicialidade da impetração.

3. A alegada ilicitude da prova (supostamente obtida mediante tortura) não foi 

objeto de julgamento pela Corte de origem, o que impede seu conhecimento por este 

Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

[...]

6. “Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza 

inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal” (HC 232.674/SP, 

Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 10/4/2013).

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 217.406/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

17/08/2017, DJe 28/08/2017)

Ainda quanto a alegação de tortura, cumpre destacar que o laudo de exame 

de integridade física do paciente (fl . 16) concluiu que as lesões apresentadas pelo 

paciente na região da boca, são compatíveis com a versão por ele apresentada, no 

sentido que teriam sido provocadas por agressões físicas efetuadas por policiais 

militares. Sem a necessária instrução processual, não é possível concluir, como 

faz a Defensoria Pública da União à fl . 332, que foi comprovada a prática de 

tortura.

O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade da provas colhidas na 

residência do paciente afi rmando:

Almeja a defesa a reforma da decisão que pronunciou o réu, alegando 

ilegalidade da prisão em flagrante e na busca domiciliar, sustentando que o 

recorrente foi preso mais de 48 (quarenta e oito) horas do fato, tendo o próprio 

órgão acusador reconhecido a ilegalidade da autuação em fl agrante e requerido 
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fosse relaxada a prisão. Nesse raciocínio, a defesa argumenta que uma vez 

reconhecida a ilegalidade da prisão em fl agrante, outrossim é inválida a busca 

domiciliar procedida pelos policiais na residência do réu e, por conseguinte, a 

apreensão do material supostamente lá arrecadado

Sem razão a defesa.

Embora o representante do Parquet, ao emitir o parecer constante em pasta 

eletrônica n. 53, reconheça que a prisão em fl agrante não se deu nas hipóteses 

descritas no art. 302 do CPP, por outro lado, presentes os pressupostos e requisitos 

do art. 312 do CPP, o alegado vício não impede a decretação da prisão preventiva.

Nesse raciocínio, verifi ca-se que o magistrado de primeiro grau, acolhendo 

manifestação ministerial, acertadamente reconheceu a ilegalidade do fl agrante 

relaxando a prisão e, na mesma oportunidade, decretou a prisão cautelar do 

recorrente com motivação idônea, conforme consta na decisão irrecorrível, 

abaixo transcrita:

Pasta 64 “Na hipótese dos autos necessário se faz decidir sobre a 

manutenção ou não da prisão do(s) acusado(s). No caso dos autos, verifi ca-

se que a prisão em fl agrante não foi legal, eis que não se amolda nos termos 

do art. 302 do CPP, pelo que relaxo a prisão em fl agrante, conforme bem 

lançada manifestação ministerial.

Entretanto, conforme bem aponta a mesma promoção, extrai-se dos 

depoimentos, que o indiciado Joni Hebert de Almeida Silva foi reconhecido 

como partícipe dos delitos de roubo e tentativa de homicídio. Verifi ca-

se, ainda, pela FAC ora acostada pelo douto representante do Ministério 

público que o indiciado tem condenação pretérita pelo crime de Roubo. 

Assim, a situação vexatória é indispensável seja mantida, tanto em prol da 

garantia da ordem pública quanto pela conveniência da instrução criminal, 

o que permite a presunção de que uma vez solto(s) não relutará(ão) em 

intimidar as testemunhas que hajam de depor, bem como continuará a 

envolver-se em crimes, conforme denota a FAC, bem como a conversa dos 

policiais com o irmão do indiciado, constante dos depoimentos.

Por tais motivos expostos, bem como os expostos na promoção 

ministerial, as quais também adoto como razão de decidir, é que tenho 

por bem decretar a prisão preventiva do(s): nacional Joni Hebert de Almeida 

Silva, o que faço com fundamento nos Artigos 312 e seguintes do C.P.P.. 

Cientifique-se o M.P., expedindo-se o(s) competente(s) mandado(s) 

de prisão com finalidade regularizadora do recolhimento carcerário já 

existente. Após, volvam ao M. P., para os devidos fi ns.”

Também não prospera a alegação de ser inválida a busca domiciliar e, por 

conseguinte, a apreensão do material supostamente lá arrecadado, sustentando que 

a que a entrada dos policiais, na residência do réu, não foi franqueada.
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Vejamos os depoimentos dos policiais colhidos em Juízo que, induvidosamente, 

ratifi cam as declarações tomadas por termo na delegacia policial, descrevendo sobre 

a ocorrência realizada na residência do acusado Joni, após serem informados por 

um transeunte que em uma casa localizada no beco do Himalaia encontrava-se um 

elemento de nome Joni, e que Joni havia participado de um roubo a um policial 

militar.

[...]

Corroborando esse depoimento, igualmente o policial militar, Cb. Cândido Lopes 

dos Santos Júnior, relata que ao chegarem na frente da casa do acusado e após 

baterem, Jhonatan, irmão de Joni atendeu e o Sgt. Geraldo perguntou se Joni estava 

em casa e Jhonatan informou que Joni estava dormindo e franqueou a entrada na 

casa.

Por sua vez, a defesa argumenta que Jhonatan, irmão do acusado, não 

autorizou a entrada dos agentes públicos na residência de Joni. Todavia embora 

as declarações de Jhonatan, irmão do acusado, testemunha arrolada pela defesa, 

estejam em conflito com as declarações dos policiais que participaram da 

ocorrência, certo é que a prova oral consistente no depoimento dos policiais, in 

casu, é relevante meio de prova e apto a embasar o decreto de pronúncia, pois, 

se trata de elemento probatório fundamental ao deslinde do crime e idôneo à 

formação do convencimento do Juiz, sobretudo porque ausente qualquer dado 

no; sentido de que os policiais, que participaram da ocorrência, tivessem interesse 

em falsear a verdade. Não há porque negar credibilidade a esses agentes, na 

oportunidade em que vêm à Juízo informar o que ocorreu por ocasião do 

desempenho de suas atividades, o que possibilita a aplicação, por analogia, da 

Sumula n. 70 deste Tribunal.

Indubitável é que quaisquer vícios ocorridos durante o inquérito policial não 

tem o condão de contaminar a ação penal, porquanto se trata de procedimento 

administrativo, meramente inquisitorial, que resulta em peças informativas e não 

probatórias por não serem colhidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório 

(fl s. 43/53).

Como visto, o Tribunal de origem reconheceu o acerto da decisão de 

primeiro grau que relaxou a prisão em fl agrante e decretou a prisão preventiva. 

Com efeito, os fatos narrados nos autos demonstram que não havia, de fato, a 

situação de “fl agrante impróprio”, prevista no art. 302, inciso III, do Código de 

Processo Penal – CPP em razão do lapso temporal e da descontinuidade na 

perseguição policial.

Ocorre que a apreensão de objetos relacionados aos crime em comento, 

no interior da residência do paciente, não está maculada pela inexistência de 

situação fl agrancial. Isso porque, as instâncias ordinárias, soberanas na análise 
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das provas, afi rmaram, com base na prova oral colhida no curso da instrução 

processual, que a entrada dos militares na residência do paciente foi franqueada 

pelo irmão do paciente que, posteriormente, mudou sua versão dos fatos.

Desconstituir tais conclusões sobre a dinâmica dos fatos demandaria o 

aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado 

na via estreita do habeas corpus.

Nesse sentido:

Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Impossibilidade. Busca 

domiciliar. Flagrante delito. Autorização do morador. Conclusão das instâncias 

ordinárias. Modifi cação que incide em revisão fático-probatória. Atividade da 

Polícia Militar. Ausência de ilegalidade. Pena de multa. Constitucionalidade. 

Instrumento inadequado para discussão. Writ não conhecido.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a 

impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial 

do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, 

considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito 

para verifi car a existência de eventual constrangimento ilegal que justifi que a 

concessão da ordem de ofício.

2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, reconheceram que a 

busca residencial realizada pelos policiais ocorreu com a autorização do morador, no 

caso, o próprio paciente.

Afastar as conclusões sobre a forma como se deu o ingresso dos militares na casa 

do paciente demandaria aprofundada revisão fático-probatória vedada na via eleita.

3. O agente foi flagrado tendo em depósito aproximadamente 369g de 

maconha, circunstância que se amolda ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei 

n. 11.343/2006. Sendo tal crime, na modalidade descrita, do tipo permanente. 

O ingresso dos policiais na residência, ainda que não houvesse autorização do 

morador, estaria amparado no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

4. Tratando-se de busca domiciliar realizada com autorização do morador após 

o relato de populares e fundada suspeita da ocorrência de tráfi co de drogas, não há 

falar, in casu, em atividade de investigação realizada indevidamente pela polícia 

militar. Além disso, nos termos da CF, conforme a jurisprudência consolidada 

nesta Corte Superior, a atividade de polícia investigativa, não foi conferida com 

exclusividade à polícia civil e federal.

5. O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade 

ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional, não 

se prestando a outros fi ns, ainda que legítimos. O atual ordenamento jurídico 
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pátrio veda a conversão da pena de multa em medida que restrinja a liberdade 

ambulatorial do paciente, sendo que a eventual execução forçada se dá nos 

termos do art. 51 do Código Penal, com a aplicação das normas relativas à dívida 

ativa da Fazenda Pública.

Desse modo, não é possível, na via eleita, discutir a constitucionalidade ou a 

proporcionalidade da pena de multa, uma vez que esta não ameaça de qualquer 

forma a liberdade de locomoção do paciente.

Habeas Coprus não conhecido (HC 311.385/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 

Quinta Turma, DJe 26/10/2017)

Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Tráfi co de drogas. Flagrante. 

Nulidade. Dinâmica dos fatos. Revisão fático-probatória. Nulidade. Cerceamento 

de defesa. Inocorrência. Parecer do Ministério Público. Não vincula o Tribunal 

de origem. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Quantidade de droga 

apreendida. Seiscentos gramas de maconha. Writ não conhecido.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a 

impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial 

do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, 

considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito 

para verifi car a existência de eventual constrangimento ilegal que justifi que a 

concessão da ordem de ofício.

2. Afastar as conclusões das instâncias ordinária sobre a dinâmica da prisão em 

fl agrante depende de aprofundado reexame fático-probatório, procedimento vedado 

na via estreita do habeas corpus.

3. É imprescindível a demonstração do prejuízo para que seja declarada a 

nulidade do depoimento das testemunhas em sede policial sem a presença do 

advogado do acusado, o que não foi feito no presente caso.

4. “Manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho 

eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, 

dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo” (AgRg nos EDcl no AREsp 

809.380/AC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 26/10/2016).

5. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se 

verifica 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 

- CPP. Deve, 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. Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos a justifi car 

a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na 

análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do 
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paciente, evidenciada pela pela elevada quantidade de droga apreendida (600g 

de maconha), o que autoriza a imposição da medida extrema para garantia da 

ordem pública.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente 

fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, 

portanto, em existência de evidente fl agrante ilegalidade capaz de justifi car a sua 

revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.

Habeas Corpus não conhecido (HC 391.259/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 

Quinta Turma, DJe 18/05/2017)

Regimental no agravo em recurso especial. Penal. Ingresso dos policiais na 

residência. Autorização do morador. Violação de domicílio. Inexistência. Pronúncia. 

Desconstituição. Revolvimento de provas. Óbice da Súmula n. 7/STJ. Prova 

cabal de autoria. Desnecessidade. Exclusão de qualifi cadora. Excepcionalidade. 

Incidência da Súmula n. 83/STJ. Insurgência desprovida.

1. Não há violação de domicílio quando o ingresso dos policiais na residência para 

realizar a busca e apreensão ocorre mediante autorização dos moradores.

2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão a quo, no intuito de abrigar 

o pleito defensivo de impronúncia do acusado, bem como para se afastar a 

qualifi cadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, seria necessário o 

revolvimento no material fático-probatório dos autos, providência exclusiva das 

instâncias ordinárias e vedada a este Sodalício em recurso especial, ante o óbice da 

Súmula n. 7/STJ.

3. A pronúncia do réu para o julgamento pelo Tribunal do Júri não exige 

a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo sufi ciente, nessa fase 

processual, a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, 

apenas, a materialidade do crime, uma vez que vigora o princípio do in dubio pro 

societate.

4. Do mesmo modo, somente será possível a exclusão de qualifi cadora quando 

esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência 

do Tribunal do Júri.

5. Encontrando-se o aresto recorrido em consonância com a jurisprudência 

firmada nesta Corte, a pretensão do agravante esbarra no óbice previsto no 

Enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

6. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 811.547/DF, Rel. Ministro 

Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/03/2017)

Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal sanável pela via eleita.

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da impetração.
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HABEAS CORPUS N. 428.181-RS (2017/0319394-9)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul

Advogados: Rafael Raphaelli - RS032676

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul

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

Paciente: Ederson Stolz da Rosa

EMENTA

Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação. 

Art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Posse irregular de munição de uso 

permitido. Absolvição. Excepcionalidade na via eleita. Crime de 

perigo abstrato. Atipicidade material da conduta evidenciada. Uma 

munição apreendida. Ausência de dispositivo de disparo. Writ não 

conhecido. Ordem concedida de ofício.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram 

orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo 

do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não 

conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de 

fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para apreciação de alegações 

que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de 

revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via 

eleita.

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta 

que os crimes previstos no art. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são 

de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade 

concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a 

incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas 

em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de 

arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial 

ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via 

de regra, inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, o 

princípio da insignifi cância aos crimes de posse e de porte de arma de 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 883-1026, Julho/Setembro 2018 941

fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição 

apreendida.

4. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, analisando 

as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar a 

bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso 

permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela 

total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/

MS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 

9/10/2017).

5. No caso, o réu foi preso em flagrante em posse de uma 

munição calibre 38, de uso permitido, desacompanhada de dispositivo 

que possibilitasse o disparo do projétil. Por conseguinte, deve ser 

reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública, sendo, 

pois, de rigor o afastamento da tipicidade material do fato, conquanto 

seja a conduta formalmente típica.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 

absolver o paciente do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

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, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 26.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de habeas corpus substitutivo de 

recurso próprio impetrado em favor de Ederson Stolz da Rosa contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
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Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de 

reclusão, em regime prisional aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, como 

incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (e-STJ, fl s. 110-

120).

O recurso defensivo foi desprovido pelo Tribunal de origem, nos termos da 

ementa do seguinte acórdão:

Apelação crime. Posse ilegal de munição de uso permitido. Autoria e materialidade 

demonstradas. Inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato não confi gurada. 

Atipicidade do agir. Tese afastada. Delito de mera conduta. Pedido de isenção da 

multa. Impossibilidade. Sanção cumulativamente prevista à carcerária, conforme 

dispositivo infringido. Condenação mantida. Recurso defensivo improvido (e-STJ, fl . 

158).

Neste writ, a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que: a) “o paciente 

portava meramente um cartucho, calibre 38, sem autorização. Ainda, não tinha 

em sua posse nenhuma arma de fogo, é evidente, nesse caso, não haver nenhum 

tipo de risco à incolumidade pública, porque a munição, por si só, não é capaz de 

gerar perigo, ainda mais em se tratando de uma quantidade tão ínfi ma”; b) “há 

ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, visto que, um mero cartucho 

não possui potencialidade lesiva alguma, e para a perfectibilização dos delitos 

de perigo abstrato é preciso que haja, além de previsão legislativa, um resultado 

material”; c) “não é razoável que o paciente seja punido pela mera desobediência 

da letra da lei, sem que se comprove a existência de ofensa, tampouco lesão ao 

bem jurídico protegido, qual seja, a segurança pública” (e-STJ, fl s. 1-5).

Pugna, ao fi nal, pela concessão da ordem com o fi m de absolver o réu 

quanto ao delito descrito no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003.

Requerimento de tutela provisória indeferido (e-STJ, fl . 177-178).

A Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não 

conhecimento do mandamus ou, caso conhecido, pela denegação da ordem 

(e-STJ, fl s. 515-520).

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 
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corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se 

o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de 

fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

O habeas corpus não se presta para apreciação de alegações que buscam a 

absolvição da paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto 

fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

A propósito do tema, trago à colação os seguintes julgados desta Quinta 

Turma:

Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio. Impropriedade 

da via eleita. Estupro. Pleito absolutório. Impossibilidade. Necessidade 

de revolvimento do arcabouço fático-probatório inviável na via eleita. Pena-

base majorada acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Agravantes. 

Reconhecimento de ofício pelo magistrado. Possibilidade. Inteligência do art. 385 

do CPP. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

I - Mostra-se inviável o pedido de absolvição do paciente por ausência de provas, 

porquanto evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório 

dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.

II - Mostra-se possível a majoração da pena-base em patamar acima do mínimo 

legal quando as circunstâncias do crime ultrapassarem aquelas ínsitas ao tipo 

penal e o aumento se basear em elementos concretos, como no caso, em que a 

pena-base em relação ao delito de estupro foi exasperada em um ano em razão 

das lesões corporais praticadas em face da vítima.

III - É franqueado o reconhecimento de agravantes pelo magistrado, ainda que 

não descritas na denúncia, porquanto tal reconhecimento não envolve a questão 

da quebra de congruência entre a imputação e a sentença, sendo aplicável o 

disposto no art. 385 do CPP (precedentes).

Habeas corpus não conhecido.

(HC 385.736/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

20/4/2017, DJe 9/5/2017, grifou-se).

Habeas corpus. Substitutivo de recurso próprio. Não cabimento. Roubo 

majorado. Pedido de absolvição. Inviabilidade. Matéria fático-probatória. 

Dosimetria. Arma de fogo. Apreensão e perícia. Desnecessidade. Habeas corpus 

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.
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2. O acolhimento do pedido da defesa de absolvição demanda o reexame 

aprofundado de provas, inviável em habeas corpus.

3. É fi rme o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que “é despicienda 

a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, 

I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que 

comprovem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta prova 

testemunhal atestando o seu emprego” (HC 343.524/SC, Rel. Ministro Ribeiro 

Dantas, Quinta Turma, DJe 29/3/2016).

Habeas corpus não conhecido.

(HC 199.556/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 

20/10/2016, DJe 28/10/2016, grifou-se).

Por outro lado, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta 

que os crimes previstos no art. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo 

abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, 

porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a 

segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, 

ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a 

comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por 

esses motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, 

o princípio da insignifi cância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou 

munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.

A fi m de corroborar tais entendimentos, confi ram-se os seguintes julgados:

Habeas corpus. Afastamento do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Impossibilidade. 

Posse ilegal de munição. Potencialidade lesiva. Crime de mera conduta. Ordem 

denegada.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífi ca no sentido de que, 

por serem delitos de mera conduta ou de perigo abstrato, o simples porte ou posse 

ilegal de munição são condutas típicas, que não dependem da apreensão de arma de 

fogo para sua confi guração.

2. Na espécie, preso o paciente em fl agrante na posse ilegal, em sua residência, 

de munição, não é possível afastar a incidência do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 

pela pretendida absolvição.

3. Ordem denegada. (HC 391.736/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 14/8/2017, grifou-se).

Penal e Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Salvo conduto. Medidas 

cautelares diversas da prisão. Fundamentação inidônea. Trancamento da ação 
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penal. Absolvição. Art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Posse ilegal de munição. Crime de 

perigo abstrato. Atipicidade da conduta não evidenciada. Recurso parcialmente 

provido.

1. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se 

fundamentação específi ca que demonstre a necessidade e adequação da medida 

em relação ao caso concreto.

2. Tendo sido tão somente listadas as cautelares fi xadas, sem justifi cativa de 

sua pertinência aos riscos que se pretendia evitar, tem-se a falta de sufi ciente 

fundamento e decorrente ilegalidade.

3. É entendimento desta Corte que o porte ilegal de munição, ainda que 

desacompanhado da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo 

punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto.

4. Recurso em habeas corpus parcialmente provido, para cassar as medidas 

cautelares impostas ao recorrente, Eduardo Marques Fonseca Sindô, o que não 

impede a fi xação de novas medidas cautelares, pelo juízo de piso, por decisão 

fundamentada, inclusive menos graves que a prisão processual. (RHC 80.631/PI, 

Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe 26/4/2017, 

grifou-se).

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Posse ou porte ilegal de 

arma de fogo de uso restrito. Pleito de absolvição. Necessidade de revolvimento 

do acervo fático-probatório. Atipicidade da conduta. Crime de perigo abstrato. 

Exame pericial. Desnecessidade. Redução do prazo de prescrição. Não ocorrência.

I - O eg. Tribunal de origem deixou consignado que os elementos carreados 

aos autos comprovam a autoria delitiva, já que, mesmo não sendo proprietário 

das armas e munições, o agravante sabia que elas estavam guardadas na 

propriedade por ele administrada, sendo, portanto, responsável pelos artefatos 

encontrados. Na hipótese, restou consignado que “Restou claro que, mesmo não 

sendo o proprietário das armas e munições, o apelante sabia que elas estavam 

guardadas na propriedade, a qual administrava, logo, era o responsável direto 

pelo armamento e munições, não podendo se falar em negativa de autoria” 

(fl . 672). A desconstituição de tal entendimento depende de nova incursão no 

conjunto de fatos e provas, o que não é viável em sede de recurso especial a teor 

do Enunciado Sumular n. 7 desta Corte.

II - Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 

10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da 

mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação 

de risco ao bem jurídico tutelado.

III - “O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca 

em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua 
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potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito 

de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo 

sufi ciente a mera proteção à incolumidade pessoal” (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, 

Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016).

IV - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência 

em Recurso Especial n. 749.912/PR, pacifi cou o entendimento de que o benefício 

previsto no artigo 115 do Código Penal não se aplica ao réu que completou 70 

anos de idade após a data da primeira decisão condenatória. Assim, na hipótese, 

não há como reduzir o prazo prescricional pela metade, já que o recorrente 

contava com menos de 70 (setenta) anos na data de prolação da sentença 

condenatória.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1.027.337/MT, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/3/2017, grifou).

Agravo regimental no recurso especial. Posse ilegal de munição de uso 

permitido. Art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Crime de perigo abstrato. Insignifi cância. 

Inaplicabilidade. Recurso não provido.

1. A teor dos precedentes desta Corte, o porte ilegal de munição, ainda que não 

associado a arma de fogo de calibre compatível, é lesivo à segurança pública e 

compromete a paz social. Por tal razão, em princípio, é incabível a aplicação do 

princípio da insignifi cância ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

2. A sentença descreve a apreensão em poder do acusado de seis munições de 

uso permitido, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, o que é 

sufi ciente para caracterizar a tipicidade material da conduta, pois a natureza dos 

projéteis não estava descaracterizada mediante utilização em obra de arte, para 

confecção de chaveiro etc.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.621.389/RS, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017, grifou-

se).

Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio. Porte de munição 

de uso permitido. Tipicidade. Ausência de lesividade da conduta. Não ocorrência. 

Crime de perigo abstrato. Quantidade de munição apreendida e ausência da 

arma de fogo. Irrelevância. 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 

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

ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
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2. “O crime de porte ilegal de munição de uso permitido, tipifi cado no artigo 

14 da Lei n. 10.826/2003, é de perigo abstrato - ou de mera conduta - e visa 

a proteger a segurança jurídica e a paz social. Sendo assim, é irrelevante a 

apreensão conjunta de arma de fogo para que o delito seja caracterizado” (HC n. 

326.868/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Dje 6/11/2015).

3. “[...] inaplicável o princípio da insignifi cância aos crimes de posse e de porte 

de arma de fogo, por reconhecer-lhes a natureza de crimes de perigo abstrato, 

independentemente da quantidade da munição apreendida e se esta se encontrava 

ou não acompanhada da arma” (AgRg no AREsp 644.499/MG, Rel. Ministro Gurgel 

de Faria, Quinta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015).

4. Habeas corpus não conhecido. (HC 393.617/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017, grifou-se).

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, analisando 

as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar a bagatela 

na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido 

desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de 

perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro Ricardo 

Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017).

Nesse mesmo sentido, a Sexta Turma desta Corte Superior reconheceu a 

atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da 

insignifi cância, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela 

norma penal incriminadora:

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 
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dentro da gaveta de uma mesa no interior do seu estabelecimento comercial, 

desacompanhadas de arma de fogo.

3. Recurso ministerial improvido.

(REsp n. 1.699.710/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

DJe 13/11/2017, grifou-se).

Agravo regimental em recurso especial. Estatuto do Desarmamento. Violação 

dos arts. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003; e 395, III, do CPP. Posse irregular de 

munição de uso permitido. Ausência de potencialidade lesiva atestada pelas 

instâncias ordinárias. Quantidade apreendida. 3 cartuchos de calibre 22. Ausência 

de arma de fogo. Bem jurídico. Incolumidade pública preservada. Perigo não 

constatado. Absoluta inefi cácia do meio. Manutenção da rejeição da denúncia.

1. A apreensão de ínfi ma quantidade de munição, aliada à ausência de artefato 

apto ao disparo, implica o reconhecimento, no caso concreto, da incapacidade de 

se gerar de perigo à incolumidade pública, o que impõe a preservação do quanto 

decidido pelas instâncias ordinárias.

2. A Sexta Turma desta Corte Superior, em recente julgado, orientou-se no 

sentido da atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do 

referido bem jurídico, tratando-se de crime impossível pela inefi cácia absoluta do 

meio (REsp n. 1.699.710/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

DJe 13/11/2017).

3. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido 

de desconsiderar a potencialidade lesiva na hipótese em que pouca munição é 

apreendida desacompanhada de arma de fogo (RHC n. 143.449/MS, Ministro Ricardo 

Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017).

4. Agravo regimental improvido.

(AgInt no REsp 1.704.234/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado em 8/2/2018, DJe 19/2/2018, grifou-se).

No caso, verifi ca-se que o réu foi preso em fl agrante em posse de uma 

munição calibre 38, de uso permitido, desacompanhada de dispositivo que 

possibilitasse o disparo do projétil. Por conseguinte, deve ser reconhecida a 

inocorrência de ofensa à incolumidade pública, sendo, pois, de rigor o afastamento 

da tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício 

para absolver o paciente do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

É como voto.
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RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 72.673-SC (2016/0172098-4)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Recorrente: Maria Eduarda Oliveira Fuganti (Presa)

Advogados: Leoberto Baggio Caon - SC003300

Leonardo Elias Bittencourt - SC009815

Leonardo Pereima de Oliveira Pinto - SC013001

Gabriel Henrique da Silva - SC022400

Recorrido: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

EMENTA

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfi co de drogas e associação 

para o tráfi co. Negativa de acesso da defesa a ação penal referente a 

um dos corréus que tramitou em segredo de justiça. Violação ao 

Enunciado 14 da Súmula Vinculante. Direito de vista aos depoimentos 

e documentos indispensáveis ao exercício do direito de defesa. Coação 

ilegal inexistente. Provimento parcial do reclamo.

1. Conquanto a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal 

Federal preconize constituir “direito do defensor, no interesse do 

representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já 

documentados em procedimento investigatório realizado por órgão 

com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do 

direito de defesa”, o certo é que os precedentes que fundamentaram 

a edição do mencionado verbete excepcionam do direito de vista do 

advogado as diligências ainda em curso.

2. No caso dos autos, a simples tramitação sigilosa de processo 

criminal que seria conexo ao deflagrado contra a recorrente não 

constitui justificativa plausível para a negativa de acesso aos 

depoimentos e demais documentos que a incriminem, uma vez que 

o segredo de justiça em feito relativo ao tráfi co de drogas restringe-se 

a medidas investigatórias em curso, a fi m de evitar a frustração das 

diligências que estejam sendo adotadas para a apuração do delito, 

sendo que, uma vez encerrada a apuração fática e iniciada a ação penal, 

não faz sentido tal restrição seja mantida. Precedentes.
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3. Recurso parcialmente provido para que a recorrente tenha 

acesso aos depoimentos prestados pelo corréu nos autos da Ação 

n. 0003620-41.2015.8.24.0037, bem como a outros documentos 

correlatos indispensáveis ao exercício da defesa e que não comprometam 

os propósitos que ensejaram a decretação do sigilo.

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, dar parcial provimento ao recurso, 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), 20 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 28.2. 2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus 

interposto por Maria Eduarda Oliveira Fuganti contra acórdão proferido pela 

3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no 

julgamento do HC 4001475-21.2016.8.24.0000.

Noticiam os autos que a recorrente foi presa preventivamente e 

posteriormente denunciada como incursa nos artigos 33 e 35 da Lei 

11.343/2006.

Buscando o acesso aos autos de ação penal instaurada contra corréu que 

tramita em segredo de justiça, a defesa impetrou prévio writ na origem, que não 

foi conhecido.

Sustentam os patronos da recorrente que as provas contidas no Processo 

n. 0003620-41.2015.8.24.0037 seriam indispensáveis para que a defesa pudesse 

analisar a legalidade de sua prisão preventiva e a defl agração de ação penal em 

seu desfavor, já que os depoimentos prestados por um dos corréus no referido 

feito conteriam acusações contra ela.
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Alegam que a denúncia ofertada contra a recorrente teria estabelecido 

uma relação entre os fatos nela contidos e os versados em anterior ação penal 

defl agrada contra o aludido corréu, o que tornaria imprescindível o seu acesso 

aos elementos probantes contidos na demanda, sob pena de cerceamento de 

defesa.

Salientam que a acusada já teria tido acesso à integra do Processo 

0003473-15.2015.8.24.0037, referente a outro corréu, não havendo motivos 

para tratamento díspar no tocante ao Processo n. 0003620-41.2015.8.24.0037.

Requerem o provimento do reclamo para que os advogados constituídos 

pela recorrente possam ter acesso as provas documentadas no Processo n. 

0003620-41.2015.8.24.0037.

Contra-arrazoada a irresignação, os autos ascenderam a esta Corte 

Superior de Justiça, tendo o Ministério Público Federal, em parecer de fl s. 

186/196, manifestado-se pelo parcial provimento da insurgência, para que 

a recorrente tenha acesso aos depoimentos prestados pelo corréu nos autos 

da Ação n. 0003620-41.2015.8.24.0037, bem como a outros documentos 

correlatos indispensáveis ao exercício da defesa e que não comprometam os 

propósitos que ensejaram a decretação do sigilo.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Por meio deste recurso ordinário 

constitucional, pretende-se, em síntese, que seja garantido aos advogados da 

recorrente o acesso a processo defl agrado contra um dos corréus, do qual não é 

parte, e que tramita em segredo de justiça.

Nos termos do verbete 14 da Súmula Vinculante, constitui “direito do 

defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova 

que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com 

competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de 

defesa”.

Com efeito, da leitura da Proposta de Súmula Vinculante 1, que deu 

origem ao citado enunciado sumular, retiram-se diversos julgados nos quais se 

excluem as provas ainda em produção do acesso ao defensor.

A propósito, confi ra-se um dos primeiros precedentes sobre o tema, da 

lavra do eminente Ministro Sepúlveda Pertence:



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

952

Ementa: (...) 4. O direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as 

informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação 

e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9.296, atinente às 

interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em 

conseqüência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes 

que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial 

possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório. 5. Habeas corpus 

deferido para que aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a consulta 

aos autos do inquérito policial, antes da data designada para a sua inquirição. 

(HC 82.354, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 

10/08/2004, DJ 24/09/2004 pp-00042 Ement vol-02165-01 pp-00029 RTJ vol-

00191-02 pp-00547)

E, pela excelência dos argumentos desenvolvidos, vale transcrever a 

seguinte passagem do voto condutor:

54. A informação já introduzida nos autos do inquérito é que o investigado, 

por seu advogado, tem direito.

55. A interceptação telefônica é o caso mais eloqüente da impossibilidade de 

abrir-se ao investigado (e a seu advogado) a determinação ou a efetivação da 

diligência ainda em curso: por isso mesmo, na disciplina legal dela se faz nítida a 

distinção entre os momentos da determinação e da realização da escuta, sigilosos 

também para o suspeito, e da sua documentada, que, embora mantida em autos 

apartados - e sigilosos para terceiros - estará aberta à consulta do defensor do 

investigado: o mesmo procedimento pode aplica-se à determinação e produção 

de outras provas, no inquérito policial, sempre que o conhecimento antecipado 

da diligência pelo indiciado possa frustrá-la.

Verifi ca-se, assim, que o verbete sumular em questão objetiva garantir 

ao investigado, no curso do inquérito policial ou procedimento investigatório 

similar, o pleno exercício do direito de defesa, permitindo-lhe o acesso a todos 

os elementos de prova já documentados nos autos, consoante vem destacando 

o Supremo Tribunal Federal em diversos julgados, a exemplo dos abaixo 

colacionados:

Ementa: Reclamação. Agravo regimental. Alegação de violação à Súmula 

Vinculante 14. Inexistência. Termos de colaboração premiada que não dizem respeito 

à acusação à qual responde o reclamante. Depoimentos cujo conteúdo encontrava-

se submetido ao sigilo do art. 7º da Lei 12.850/2013. Não evidenciada a prática 

de atos violadores ao enunciado sumular vinculante. Recurso desprovido. 1. O 

enunciado sumular vinculante 14 assegura ao defensor legalmente constituído 

o direito de acesso às “provas já produzidas e formalmente incorporadas ao 
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procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e 

providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não 

documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): 

Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 01/04/2014). 2. O conteúdo dos 

depoimentos pretendidos pelo reclamante, embora posteriormente tornado 

público e à disposição, encontrava-se, à época do ato reclamado, submetido a 

sigilo, nos termos do art. 7º da Lei 12.850/2013, regime esse que visa, segundo 

a lei de regência, a dois objetivos básicos: (a) preservar os direitos assegurados 

ao colaborador, dentre os quais o de “ter nome, qualifi cação, imagem e demais 

informações pessoais preservados” (art. 5º, II) e o de “não ter sua identidade 

revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou fi lmado, sem 

sua prévia autorização por escrito” (art. 5º, V, da Lei 12.850/2013); e (b) “garantir 

o êxito das investigações” (art. 7º, § 2º e art. 8, § 3º). 3. Enquanto não instaurado 

formalmente o inquérito propriamente dito acerca dos fatos declarados, 

o acordo de colaboração e os correspondentes depoimentos estão sujeitos a 

estrito regime de sigilo. Instaurado o inquérito, “o acesso aos autos será restrito 

ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o 

êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, 

amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de 

defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às 

diligências em andamento” (art. 7º, § 2º). Assegurado, como assegura, o acesso 

do investigado aos elementos de prova carreados na fase de inquérito, o regime 

de sigilo consagrado na Lei 12.850/2013 guarda perfeita compatibilidade com a 

Súmula Vinculante 14. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 22.009 AgR, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 

16/02/2016, Processo Eletrônico DJe-095 divulg 11/05/2016 public 12/05/2016)

Ementa Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de 

temas entre o ato reclamado e o paradigma. Agravo regimental não provido. 1. 

É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo 

das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória 

constitucional. 2. O entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 14 visa a 

fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, 

perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial 

do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos 

documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento 

protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal. 3. Agravo 

regimental ao qual se nega provimento.

(Rcl 19.390 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 

30/06/2015, Processo Eletrônico DJe-164 divulg 20-08-2015 public 21-08-2015)

Na hipótese em apreço, a defesa requereu acesso ao Processo n. 0003620-

41.2015.8.24.0037, referente ao corréu Bryan Carlos Massucatto, sob o 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

954

argumento de que os depoimentos por ele prestados no referido feito guardariam 

conexão com os fatos apurados na presente ação penal (e-STJ fl s. 76/77).

O magistrado singular indeferiu o pedido porque “o processo referido pela 

e Defesa encontra-se em segredo de justiça, circunstância que, assim, permite o 

acesso somente às partes e aos Advogados atuantes naquele feito” (e-STJ fl . 83).

Da leitura da passagem reproduzida, constata-se que não foram declinadas 

justifi cativas plausíveis para a negativa de acesso à defesa de processo criminal 

que seria conexo ao defl agrado contra o recorrente, uma vez que o segredo 

de justiça em feito relativo ao tráfico de drogas restringe-se a medidas 

investigatórias em curso, a fi m de evitar a frustração das diligências que estejam 

sendo adotadas para a apuração do delito, sendo que, uma vez encerrada a 

apuração fática e iniciada a ação penal, não faz sentido que continue tramitando 

em sigilo.

Com efeito, encerrado o inquérito policial e já tendo sido defl agrada 

ação penal contra o corréu, nada impede que a recorrente tenha acesso aos 

depoimentos e demais documentos que a incriminem, os quais, à toda evidência, 

interessam à sua defesa.

Ademais, vale ressaltar que, assim como o corréu Bryan Carlos Massucatto, 

acusado Kioma Jorge Aguiar Luiz também responde a outro processos também 

pelo crime de narcotráfi co, tendo-se conferido à recorrente o direito de vista aos 

autos a ele referentes, não havendo, portanto, motivos razoáveis para que lhe seja 

sonegado o acesso à ação penal do primeiro.

Em caso semelhante, assim já decidiu o Pretório Excelso:

Reclamação. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. “Operação Alba Branca”. 

Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Existente. TJ/SP negou acesso à 

defesa ao depoimento do colaborador Marcel Ferreira Júlio, nos termos da Lei 

n. 12.850/2013. Ocorre que o art. 7º, § 2º, do mesmo diploma legal consagra 

o “amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do 

direito de defesa”, ressalvados os referentes a diligências em andamento. É ônus 

da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso 

deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de 

colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. 

min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de 

colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. A defesa do reclamante 

postulou ao Relator do processo o acesso aos atos de colaboração do investigado. 4. 

Direito de defesa violado. 5. Reclamação julgada procedente, confi rmando a liminar 

deferida.
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(Rcl 24.116, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 

13/12/2016, Processo Eletrônico DJe-028 divulg 10/02/2017 public 13/02/2017)

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para que a recorrente 

tenha acesso aos depoimentos prestados pelo corréu nos autos da Ação n. 

0003620-41.2015.8.24.0037, bem como a outros documentos correlatos 

indispensáveis ao exercício da defesa e que não comprometam os propósitos que 

ensejaram a decretação do sigilo.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 83.944-CE (2017/0102245-0)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Recorrente: Th iago Verissimo Andrade Batista de Moraes (Preso)

Recorrente: Josiel Silveira Gomes (Preso)

Recorrente: Gerson Vitoriano Carvalho (Preso)

Advogado: Régio Rodney Menezes e outro(s) - CE023996

Recorrido: Ministério Público do Estado do Ceará

EMENTA

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Múltiplos 

homicídios qualificados consumados e tentados. Tortura física e 

psicológica. Concurso de agentes. Chacina da Messejana ou Chacinha 

do Curió. Malferimento dos princípios do promotor natural e do juiz 

natural. Constituição de órgão colegiado. Lei n. 12.694/2012. Inviável 

a análise da matéria, neste writ, por este STJ. Questão não debatida 

pela Corte a quo. Supressão de instância. Inépcia da denúncia. Não 

ocorrência. Descrição das elementares do tipo. Observância ao artigo 

41 do CPP. Trancamento da ação penal. Alegação de ausência de justa 

causa para persecução penal. Inocorrência. Recurso desprovido.

1. O Tribunal de origem se limitou a refutar, na hipótese, a 

questão relativa à inépcia da denúncia. Não se debateu a questão 

da nulidade da constituição, ex vi do comando do art. 1º, da Lei 

12.694/2012, de um colegiado julgador, específi co o processamento 

e julgamento da aludida ação penal, pelo que, obstada a análise de tal 
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matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob risco de se incorrer 

em indesejável supressão de instância. Precedentes.

2. Esta Corte Superior pacifi cou o entendimento segundo o 

qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, 

tal medida somente se verifi ca possível quando fi car demonstrado, 

de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de 

indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da 

conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.

É certa, ainda, a possibilidade de encerramento prematuro da 

persecução penal nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não 

atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, 

o que, de todo modo, não impede a propositura de nova ação desde 

que suprida a irregularidade.

3. No caso em comento, a denúncia faz a devida qualifi cação 

dos acusados, descreve de forma sufi ciente as condutas delituosas 

perpetradas pelos supostos agentes, que, em tese, confi guram crimes 

(homicídios qualifi cados e torturas física e psicológica em associação), 

e, ao revés do alegado nas razões recursais, não faz imputações 

genéricas, traz, ainda, relação de testemunhas, pelo que se mostra em 

conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual 

Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.

4. Outrossim, esta Corte Superior de Justiça admite a denúncia 

de caráter geral, quando for ação criminosa com múltiplos agentes 

e condutas (ou que), por sua própria natureza, devem ser praticadas 

em concurso – como na hipótese em concreto, em que os acusados 

perpetraram crimes de homicídio duplamente qualificados e 

consumados (em número de onze) e na modalidade tentada (em 

número de três), além de torturas físicas e psicológicas –, na medida em 

que, em tais hipóteses, não se mostra possível, de pronto, pormenorizar 

as ações de cada um dos envolvidos. Não se pode descuidar do fato de 

que da narrativa delitiva deve ser possível o exercício da ampla defesa 

e do contraditório, bem como lembrar que os acusados se defendem 

dos fatos e não da tipifi cação dada pelo Parquet, sendo reservado para 

a instrução criminal o detalhamento mais preciso de suas condutas, 

a fi m de que se permita a correta e equânime aplicação da lei penal. 

Precedentes.
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5. Nesse contexto, não há, na espécie, constrangimento ilegal 

passível de correção, não merecendo prosperar a irresignação no 

que se refere ao trancamento prematuro da persecução penal por 

inépcia da denúncia posto descritos fatos e circunstâncias necessários 

ao exercício do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, 

sendo descabido o nível de detalhamento perseguido, por somente se 

mostrar viável durante a instrução processual.

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 Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro 

Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Sustentou oralmente: Dr. Régio Rodney Menezes (p/rectes).

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

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 8.6.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de recurso ordinário em 

habeas corpus interposto por Th iago Verissimo Andrade Batista de Moraes, Josiel 

Silveira Gomes e Gerson Vitoriano Carvalho, contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no julgamento do HC n. 0627875-

92.2016.8.06.0000.

Infere-se dos autos que os pacientes, juntamente com outros 45 corréus, 

todos pertencentes ao quadro da Polícia Militar do Estado do Ceará, foram 

denunciados e presos preventivamente pela suposta prática dos delitos tipifi cados 

nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV (por onze vezes), art. 121, § 2º, incisos I e 

IV, c/c art. 14, inciso II (por três vezes), todos do Código Penal (homicídios 
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qualifi cados consumados e tentados), e art. 1º, incisos I, alínea a, II e §§ 2º, 3º 

e 4º, inciso I, da Lei 9.455/1997 (tortura), c/c com o art. 29, do Código Penal, 

entre o fi nal da noite do dia 11.11.2015 e as primeiras horas da madrugada do 

dia 12.11.2015, contra vítimas, quase todas jovens, que estavam em sua grande 

maioria, em frente ou no interior de suas respectivas residências, localizadas em 

variados pontos da região da grande Messejana, especialmente o Bairro Curió, 

em Fortaleza/CE (“Chacina do Curió”), em suposta represália à morte de um 

colega de profi ssão deles, assinado horas antes ao reagir a um crime de roubo.

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, 

tendo o desembargador relator indeferido liminarmente a impetração, em 

decisão juntada às fl s. 439/445.

Interposto agravo interno, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao 

recurso apenas para conhecer o habeas corpus. O acórdão fi cou assim ementado:

Ementa: Agravo interno. Habeas corpus para trancamento da ação penal por 

inépcia da denúncia. Admissibilidade em casos excepcionais. Denúncia genérica. 

Não ocorrência. Crimes plurissubjetivos. Cabimento de denúncia geral. Existência 

de indícios suficientes para instauração da persecução criminal. Recurso 

parcialmente provido.

1. Em casos excepcionais, a via do habeas corpus é admitida como meio de 

impugnar a decisão do magistrado que aceita denúncia cm discordância com os 

ditames do art. 41 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.

2. Sabe-se que um mesmo crime pode ser desdobrado cm várias ações diversas 

e, se não for feita a correta delimitação de cada uma delas, impossível se toma não 

só a defesa dos envolvidos como a apuração do fato criminoso e a conseqüente 

responsabilização dos agentes.

3. De fato, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em 

toda sua essência e com todas as suas circunstâncias. Essa narrativa impõe-se ao 

acusador como exigência derivada do postulado constitucional que assegura ao 

réu o pleno exercício do direito de defesa.

4. A peça delatória é uma proposta da demonstração de prática de um fato típico 

e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e à 

contradita, e apenas deve ser repelida quando não houver indícios da existência 

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

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

de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo conduta 

que, ao menos em tese, confi gura crime. Ou seja, não é inepta a denúncia que, 

atenta aos ditames do art. 41 do Código de Processo Penal, qualifi ca os acusados, 

descreve o fato criminoso e suas circunstâncias e apresenta o rol de testemunhas.
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5. Além disso, havendo descrição do liame entre a conduta dos pacientes e os 

fatos tidos por delituosos, evidenciados nas assertivas constantes na denúncia, 

não há que se falar em inépcia da denúncia por falta de individualização da 

conduta. A circunstância, por si só, de o Ministério Público ter imputado a mesma 

conduta aos diversos denunciados não torna a denúncia genérica.

6. Ainda, é geral, e não genérica, a denúncia que atribui a mesma conduta 

a todos os denunciados, desde que seja impossível a delimitação dos atos 

praticados pelos envolvidos, isoladamente, e haja indícios de acordo de vontades 

para o mesmo fi m.

7. Ao contrário do que sugeriram os agravantes, não se está fazendo qualquer 

juízo de valor, neste momento, acerca da sua culpabilidade pelos crimes 

praticados na aludida chacina. O que se pontuou foi tão somente a existência de 

indícios sufi cientes para a instauração da persecução criminal.

8. Como é cediço, a ação penal iniciada com a denúncia não encerra juízo 

condenatório. Esta só virá ao fi nal de toda a instrução criminal tendo o paciente 

todas as oportunidades de defender-se segundo os preceitos da lei processual 

vigente.

9. No caso sub examine, temos uma denúncia geral e não uma acusação 

genérica, pois era impossível delimitar-se precisamente a conduta de cada um 

dos acusados, já que, aparentemente, todos estiveram voltados para o resultado 

criminoso obtido, sendo a condição de policiais fator que tornou ainda mais difícil 

a investigação c detalhamento das circunstâncias em que os crimes ocorreram.

10. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos 

ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve 

ser privilegiado o princípio do in dúbio pro societate. De igual modo, não se pode 

admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por 

cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a 

carência de justa causa para o exercício da ação penal, o que não ocorre neste 

caso.

11. Proceder na maneira pretendida pelos agravantes implicaria cm 

patente julgamento prematuro da ação penal, ferindo de morte o postulado 

constitucional do juiz natural e a distribuição de competências previstas na 

Constituição Federal. Cabe ao magistrado de primeiro grau, neste momento, 

a primazia de decidir, segundo as provas apresentadas, a adequação jurídico-

penal dos fatos apresentados, sendo defeso à esta Corte antecipar-se ao seu 

pronunciamento sobre a questão.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para conhecer o habeas 

corpus no tocante à alegação de inépcia da denúncia, mas no mérito negando-lhe 

provimento (fl s. 479/480).
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Na presente impetração, sustenta, inicialmente, a existência de um tribunal 

de exceção, tendo em vista que, embora não se trate de crime relacionado com 

organização criminosa, a ação penal tem sido presidida por um juízo colegiado.

Alega que a decisão que determinou a formação do juízo colegiado foi 

fundamentada no art. 1º, da Lei 12.694/2012, todavia, em nenhum momento 

da denúncia foi apontada a existência de organização criminosa. Aduz, portanto, 

haver violação do princípio do Juiz Natural, pelo que, no ponto, entende que 

devem ser declarados nulos todos os atos praticados pelo referido colegiado 

desde a sua formação, inclusive o recebimento da denúncia.

Assevera, por outro lado, a inépcia da denúncia, bem como a falta de justa 

causa para a ação penal, salientando que não foram individualizadas as condutas 

dos recorrentes, não tendo sido demonstrados o nexo causal entre suas condutas 

e os fatos criminosos imputados.

Aduz não haver indícios mínimos de autoria quanto ao delito de homicídio, 

tendo em vista não ter sido demonstrado o animus necandi, nem tampouco a 

omissão penalmente relevante, por parte dos recorrentes, tendo a denúncia se 

baseado exclusivamente em presunções.

O recorrente pleiteia, em liminar, a suspensão da ação penal, com a imediata 

colocação dos recorrentes em liberdade. No mérito, pugna pelo seu trancamento.

A liminar foi por mim indeferida conforme decisão de fls. 752-761. 

Informações prestadas às fl s. 762-761.

O Parquet federal apresentou parecer pelo desprovimento do recurso (fl s. 

765-774).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): O acórdão recorrido encontra-

se fundamentado nos seguintes termos, in verbis:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do agravo.

A irresignação recursal dos agravantes, inicialmente, diz respeito à rejeição 

liminar do writ, aduzindo que o mesmo merece ser conhecido por esta Colenda 

Câmara dada a possibilidade de sua impetração para atacar a decisão que recebe 

denúncia reputada como inepta.
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Em casos excepcionais, a via do habeas corpus é admitida como meio de 

impugnar a decisão do magistrado que aceita denúncia em discordância com os 

ditames do art. 41 do Código de Processo Penal.

[...]

Destarte, dá-se acolhida ao presente agravo para determinar o conhecimento 

e processamento do habeas corpus, pelo que passo a analisar o seu mérito acerca 

de eventual inépcia da denúncia.

Sabe-se que um mesmo crime pode ser desdobrado em várias ações diversas 

e, se não for feita a correta delimitação de cada uma delas, impossível se torna não 

só a defesa dos envolvidos como a apuração do fato criminoso e a conseqüente 

responsabilização dos agentes.

Antes de tudo, convém lembrar que o réu - em nosso sistema processual penal 

- se defende de uma imputação concreta (e nunca em tese, ex vi do art. 41 do 

CPP), imputação esta que permita uma adequação típica seja de subordinação 

imediata ou, então, mediata (v.g. tentativa e concurso de pessoas). E, isto é 

pacífi co.

De fato, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda 

sua essência e com todas as suas circunstâncias. Essa narrativa impõe-se ao 

acusador como exigência derivada do postulado constitucional que assegura ao 

réu o pleno exercício do direito de defesa.

A denúncia é uma proposta da demonstração de prática de um fato típico e 

antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e à 

contradita, e apenas deve ser repelida quando não houver indícios da existência 

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

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

A peça delatória é uma proposta da demonstração de prática de um fato típico 

e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e à 

contradita, e apenas deve ser repelida quando não houver indícios da existência 

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

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

de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo conduta que, 

ao menos em tese, confi gura crime.

Ou seja, não é inepta a denúncia que, atenta aos ditames do art. 41 do Código 

de Processo Penal, qualifica os acusados, descreve o fato criminoso e suas 

circunstâncias e apresenta o rol de testemunhas.

Nesse diapasão é a pacífi ca jurisprudência da Corte Superior. Veja-se:

[...]

Além disso, havendo descrição do liame entre a conduta dos pacientes e os 

fatos tidos por delituosos, evidenciado nas assertivas constantes na denúncia, 

não há que se falar em inépcia da denúncia por falta de individualização da 
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conduta. A circunstância, por si só, de o Ministério Público ter imputado a mesma 

conduta ao diversos denunciados não torna a denúncia genérica.

Ainda, é geral, e não genérica, a denúncia que atribui a mesma conduta a todos 

os denunciados, desde que seja impossível a delimitação dos atos praticados 

pelos envolvidos, isoladamente, e haja indícios de acordo de vontades para o 

mesmo fi m.

[...]

Nesse ponto, tenho que a inaugural do Ministério Público está de acordo 

com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é 

desnecessária a descrição individualizada das condutas de cada acusado nos 

crimes societários, sendo sufi cientes para garantia do direito de defesa a narrativa 

do fato e a indicação da suposta participação dos denunciados” (HC n. 249.473/

MG, Quinta Turma, Rei. Min. Gurgel de Faria, DJe de 3/3/2015).

De forma geral, o entendimento é o de que nos delitos plurissubjetivos não 

há a necessidade de se indicar de forma individualizada as condutas perpetradas, 

restando válida a apresentação da chamada denúncia geral, que não se confunde 

com a denúncia genérica.

Sobre o tema, vejamos a importante lição de Eugênio Pacelli acerca da 

distinção de acusação genérica e acusação geral, in verbis:

[...]

Com efeito, verifi ca-se que a denúncia em análise, apesar de não descrever 

minuciosamente a conduta dos denunciados, esclareceu os fatos nos quais se 

baseou para encontrar indícios de participação dos pacientes no delito.

Na (denúncia) genérica, em que pode ser descrita a conduta de cada um dos 

envolvidos na empreitada criminosa, mas não o faz o acusador, limitando-se 

a enfeixar na descrição dos fatos uma única conduta, atribuindo-a a todos os 

denunciados, temos, sem qualquer dúvida, uma denúncia inepta, pois difi culta a 

atividade defensiva dos réus, ferindo o constitucional princípio da ampla defesa.

Entretanto, nem sempre é possível separar a contribuição de cada um dos 

envolvidos para a prática criminosa, tornando-se impossível a correta delimitação 

das suas condutas, casos em que o acusador é obrigado a atribuir a todos os 

envolvidos uma única conduta, desde que entenda presente o acordo de vontades 

voltado para o mesmo fi m, e, nesta hipótese, temos uma denúncia geral, que não 

impede a ampla defesa, pois a todos foi atribuído um único fato e dele podem todos 

se defender com amplitude.

Ao contrário do que sugeriram os agravantes, não se está fazendo qualquer juízo 

de valor, neste momento, acerca da sua culpabilidade pelos crimes praticados na 

aludida chacina. O que se pontuou foi tão somente a existência de indícios sufi cientes 

para a instauração da persecução criminal.
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Como é cediço, a ação penal iniciada com a denúncia não encerra juízo 

condenatório. Esta só virá ao fi nal de toda a instrução criminal tendo o paciente todas 

as oportunidades de defender-se segundo os preceitos da lei processual vigente.

No caso sub examine, temos uma denúncia geral e não uma acusação genérica, 

pois era impossível delimitar-se precisamente a conduta de cada um dos acusados, 

já que, aparentemente, todos estiveram voltados para o resultado criminoso obtido, 

sendo a condição de policiais fator que tornou ainda mais difícil a investigação e 

detalhamento das circunstâncias em que os crimes ocorreram.

Assim, podem os agravantes e demais réus da aludida ação penal se defenderem 

amplamente dos fatos que lhes foram atribuídos, de forma geral e não genérica, não 

tendo ocorrido qualquer nulidade que contaminasse o processo.

Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou 

despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser 

privilegiado o princípio do in dúbio pro societate. De igual modo, não se pode 

admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por 

cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a 

carência de justa causa para o exercício da ação penal, o que não ocorre neste 

caso.

Proceder na maneira pretendida pelos agravantes implicaria em patente 

julgamento prematuro da ação penal, ferindo de morte o postulado constitucional 

do juiz natural e a distribuição de competências previstas na Constituição 

Federal. Cabe ao magistrado de primeiro grau, neste momento, a primazia de 

decidir, segundo as provas apresentadas, a adequação jurídico-penal dos fatos 

apresentados, sendo defeso à esta Corte antecipar-se ao seu pronunciamento 

sobre a questão.

Nessa esteira de raciocínio, válido conferir o que decidiu o Excelso Pretório:

[...]

Desta forma, tratando-se de denúncia que, amparada nos elementos que 

sobressaem do inquérito policial, expõe fatos teoricamente constitutivos de delito, 

imperioso o prosseguimento do processo-crime, não havendo que se cogitar da 

hipótese de inépcia da denúncia em relação aos agravantes.

Ex positis, dou parcial provimento ao presente agravo, apenas para conhecer o 

habeas corpus no que tange ao pedido de trancamento da ação penal por inépcia 

da inicial, mas no mérito negar-lhe provimento.

É como voto (fl s. 479-491).

Quanto ao tema de nulidade do julgamento colegiado.

Ao que se tem, o Tribunal de origem se limitou a refutar, na hipótese, a 

questão relativa à inépcia da denúncia. Não se debateu, conforme leitura dos 
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trechos do decisum acima transcritos, a questão da nulidade da constituição, ex vi 

do comando do art. 1º, da Lei 12.694/2012, de um colegiado julgador, específi co 

o processamento e julgamento da aludida ação penal, pelo que, obstada a análise 

de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob risco de se incorrer em 

indesejável supressão de instância.

Passo ao exame, nesse contexto, da apontada nulidade decorrente do 

recebimento de denúncia, por se cuidar, conforme alegações trazidas no presente 

writ, de peça inaugural inepta, assim como por faltar de justa causa para a ação 

penal.

Oportunamente, destaco os seguintes excertos da exordial acusatória:

Introdução

1. O oferecimento da presente denúncia se ampara em elementos de 

informações obtidos a partir de uma profunda e criteriosa investigação iniciada 

pela Divisão de Homicídios e Proteção á Pessoa - DHPP, mas que, devido ao 

envolvimento de policiais, foi logo em seguida transferida e conduzida, até 

relatório final, pela Delegacia de Assuntos Internos - DAI, vinculada á 

Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema 

Penitenciário do Estado do Ceará - CGD.

2. Os fatos objetos da referida investigação ocorreram no horário 

compreendido entre o fi nal da noite “o dia 11/11/2015 e as primeiros horas da 

madrugada do dia 12/11/2015, os quais consistiram, em suma, em diversos 

homicídios consumados e tentados, assim como delitos conexos, tais como de 

torturas e lesões corporais delas decorrentes, por exemplo, como 3 seguir são 

dados a conhecer.

3. As vitimas, quase todas jovens, estavam, inicialmente, em sua grande 

maioria, em frente ou no interior de suas respectivas residências, localizadas 

em variados pontos da região da Grande Messejana, especialmente o Bairro 

Curió, nesta Capital, cujos fatos, por isso, fi caram conhecidos como Chacina da 

Messejana ou Chacina do Curió.

4. Os crimes, pois, objetos desta denúncia, sob os pálios da vingança, da 

torpeza e sem proporcionar sequer a menor chance de defesa a qualquer uma das 

múltiplas vitimas, for?* praticados a partir de uma açãc implacável e articulada 

por policias mi;.tares que visaram promover uma demonstração de força e poder 

de retaliação, especialmente à morte, em decorrência de disparos de arma de 

fogo, de um colega de profi ssão deles, de nome Valtermberg Chaves Serpa, o 

qual, embora nâo estivesse de serviço, foi assassinado horas antes dos fatos aqui 

narrados, ao reagir a um crime de roubo perpetrado em desfavor de sua esposa. 

Esse fato, segundo consta, ocorreu em um campo de futebol, no bairro Lagoa 

redonda, nesta capital.
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5. Referido crime foi rapidamente difundido entre inúmeros policiais. Parte 

deles, a partir de então, se articularam, sobretudo em conversas por telefone, redes 

sociais e grupos de conversação disponíveis na rede mundial de computadores 

(WhatsApp, Zello e outros), cuja facilidade de comunicação permitiu que, em 

pouco tempo, contassem com a adesão de dezenas e, possivelmente, mais de 

uma centena de outros policiais, muitos dos quais estavam de folga no dia dos 

fatos, mas todos dispostos a um audacioso plano de retaliação, ao qual aderiram 

e o fi zeram por acontecer.

6. Imbuídos desse firme propósito, projetaram os ora denunciados uma 

ação importante, com divisão de tarefas, que começou pela procura de alvos 

preferenciais, de regra pessoas com envolvimento em práticas delitivas ou sobre 

as quais recaiam suspeitas de ações delituosas, ou, ainda, desafetos pessoais de 

alguns policiais que estavam participando da mencionada ação de retaliação.

7. Em que pese também houvesse o interesse de obter alguma informação 

sobre quem poderia estar envolvido na morte do Policial Militar Serpa, 

a preocupação maior era uma imediata retaliação, a qualquer custo, pouco 

importando se as vítimas tinham, ou não, qualquer relação com este ou qualquer 

outro evento criminoso.

E, ao fi nal, foi exatamente isso o que ocorreu.

8. Na medida em que passava o tempo, e como já tarde da noite havia cada 

vez menos pessoas nas ruas, os executores foram escolhendo aleatoriamente as 

vitimas, o que se traduziu em um típico “justiçamento”, culminando com a morte 

e ofensa a integridade física e mental de várias pessoas absolutamente inocentes 

e que sequer tinham qualquer envolvimento na morte do Policial Militar Serpa.

9. Assinale-se que a confiança na impunidade era muito grande, de um 

lado porque os PMs tomaram cautelas para não serem reconhecidos e fazerem 

desaparecer vários dos vestígios dos crimes por eles perpetrados, e, de outro, 

porque sabiam que as vitimas não tinham a quem recorrer, pois se tratava de uma 

ação coordenada pelos próprios policiais.

10. Dai que, enquanto diversas vitimas eram covardemente assassinadas e a 

população, desesperada, ligava insistentemente para a CIOPS, vários dos policias 

militares que estavam em viaturas próximas e tinham pleno conhecimento do 

que estava acontecendo, ao invés de saírem em socorro delas como seria de se 

esperar e de seu dever -, aderiram e colaboraram na prática dos referidos crimes.

11. Apenas para se ter uma dimensão do que ocorreu, Informações de 

ordem técnica, tais como dados ofi ciais sobre os monitoramentos eletrônicos 

das viaturas, demonstraram, aliás, que policias militares que estavam próximos 

somente se dirigiram aos locais dos fatos horas depois, quando tudo já havia se 

passado.

12. Imagens, depoimentos de testemunhas e registros de ordem técnica 

também demonstraram que algumas viaturas fi caram se movimentando pelas 
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redondezas dos locais onde estavam ocorrendo as execuções, mas não pararam 

nem mesmo diante do apelo da população por socorro.

13. Outras, quando se aproximaram do local, passaram inclusive ao lado de 

corpos de vítimas, mas nada fi zeram.

14. Ambulâncias do SAMU acionadas, as quais vinham de locais mais distantes 

e, mesmo assim, chegaram primeiro do que as viaturas que estavam bem 

próximas dos locais, tiveram difi culdades em fazer o atendimento de algumas 

vitimas porque, sem saber precisamente o que se passava e sem o apoio efetivo 

daa Polícia Militar, os socorristas não sentiram segurança para pararem e fazerem 

os preliminares atendimentos.

15. Enquanto isso, a população, familiares, amigos e conhecidos das vitimas 

providenciavam, da forma como podiam, o atendimento às vítimas, conduzindo-

as a hospitais, inclusive em carrocerias abertas de veículos particulares de carga.

16. E, mesmo cientes disso, policiais militares causaram obstáculos a esses 

socorros providenciados pela população, chegando a abordar e parar um veículo, 

por exemplo, que socorria algumas vítimas para determinado hospital, e/ na 

seqüência, atentaram contra a vida de uma das pessoas que estava prestando 

socorro as referidas vítimas, a qual foi atingida por 8 (oito) disparos.

17. Ligações recebidas da população que clamavam desesperadamente por 

ajuda, dão uma dimensão do terror levado pelos policias militares a toda uma 

comunidade, no que, talvez, tenha sido a maior e mais sangrenta chacina da 

história do Ceará.

18. Assinale-se, por oportuno, que os autos da investigação que dão suporte 

à presente denúncia já contam com mais de 3.300 (três mil e trezentas) laudas, 

distribuídas em 12 (doze) volumes e 3 (três) anexos, nos quais foram ouvidas mais 

de 240 (duzentos e quarenta) pessoas e coletados os mais variados elementos de 

informações possíveis, que foram resumidamente indicados no índice constante às 

fl s. 2.413/2.430,

19. Importa registrar, outrossim, que a denuncia ora oferecida somente abrange 

as pessoas em face das quais, a partir do exame de tais elementos de informação, 

já foram reunidos elementos sérios, concretos, sufi cientes e idôneos de autoria ou 

participação, sem prejuízo de que, oportunamente, seja feito o devido e competente 

aditamento, se necessário, para inclusão de outros agentes ainda não identifi cados 

no polo passivo da respectiva ação penal.

20. De acordo com os fólios, foram perpetrados vários homicídios consumados 

e tentados, em horários e locais relativamente próximos, sendo que, embora 

façam parte de uma mesma projetada e articulada ação criminosa, serão divididos 

nesta denúncia em 9 (nove) episódios, conforme os horários e locais em que 

ocorreram.
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21. Visando a adequada compreei ão dos fatos e, também, para proporcionar 

o pleno exercício constitucional, pelos denunciados, do direito ao contraditório 

e à ampla defesa, a presente denúncia, em complemento a esta introdução, 

individualizará cada um desses 9 (nove) episódios atinentes aos homicídios 

(consumados e tentados) e demais crimes conexos, seguindo-se com a 

individualização, mais precisa possivel, das condutas dos denunciados.

22. A propósito da individualização das condutas dos denunciados, cumpre 

asseverar que, a despeito de não ser exigido, em situações similares, um grande 

rigor na individualização da conduta dos envolvidos, no caso, não se deixará de 

descrever a conduta deles de modo a lhes assegurar, por óbvio, o pleno exercício j 

ampla defesa e ao contraditório.

23. Em arremate, consigne-se que o Ministério Público Estadual, a partir de 

um grupo especial de trabalho constituído pela Procuradoria-Geral de Justiça, 

acompanhou de perto todas as fases da investigação.

[...]

Da Autoria

103. Após extensa investigação, a qual se utilizou de diversos meios 

probatórios, como os depoimentos testemunhais, as imagens captadas de 

câmeras de segurança e as interceptações telefônicas, foi possível, apesar dos 

óbices criados pelos denunciados, constatar indícios de autoria concretos e 

sufi cientes para a imputação dos delitos aos denunciados abaixo elencados:

[...]

Gerson Vitoriano Carvalho, Josiel Silveira Gomes e Thiago Veríssimo 

Andrade Batista de Carvalho

182. Os Policiais Militares Gerso” Vitoriano Carvalho, Josiel Silveira Gomes e 

Thiago Veríssimo Andrade Batista de Carvalho estavam de serviço desde a noite do 

dia 11/11/2015 até o fi nal da madrugada do dia 12/11/2015, compondo a viatura 

RD 1.307, na ocasião em que ocorria na região da Grande Messejana, uma série de 

homicídios.

183. Nesse ponto destaca-se as ocorrências narradas no Episódio 03 desta peça 

acusatória, as quais se consumaram na rua Lucimar de Oliveira, tendo vitimado 05 

(cinco) jovens. Através das imagens captadas por uma câmera de segurança de 

um estabelecimento comercial localizado no referido logradouro, constata-se 

a presença de uma viatura da Polícia Militar transitando, com os intermitentes 

desligados, na rua Lucimar de Oliveira, às 00h52min, deixando de parar para 

socorrer as vítimas que permaneciam estendidas no chão. Posteriormente, a 

referida viatura foi identifi cada, através do sistema SIGV, como sendo a RD 1.307, 

ocupada, repita-se, pelos Policiais Militares Gerson Vitoriano | Carvalho, Josiel 

Silveira Gomes e Thiago Veríssimo Andrade Batista de Carvalho.
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184. Ressalta-se que a composição da viatura dos fatos delituosos ocorridos 

naquele local, conforme pode ser constatada por meio do áudio M1860, realizado 

às 00h28minr o qual informava que haviam pessoas feridas à bala no local. 

Esclareça-se, nesse ponto, que embora a viatura designada para apurar aquela 

ocorrência tenha sido a RD 1.087, isso nâo exime os policiais que estavam 

compondo a viatura RD 1.307 da responsabilidade de prestar socorro às vítimas 

no momento em que se deparou com estas no local do crime,

185. Ademais, ressalte-se que o Operador da CIOPS já havia, inclusive, 

notifi cado a existência de um Golf, cor cinza, com indivíduos suspeitos, momento 

em que requereu que alguma viatura fosse verifi car a “denúncia”. Nessa ocasião, 

foi repassado que a RD 1.307 estava próximo ao local, todavia, em nenhum 

momento constam registros de que esta tenha empreendido diligências no 

senuJo de Interceptar e/ou averiguar o veículo suspeito.

186. Pelo exposto, fi ca evidente que os policiais Gerson Vitoriano Carvalho, 

Josiel Silveira Gomes e Thiago Veríssimo Andrade Batista de Carvalho que estavam 

a serviço, na viatura RD 1.307, além de haver se omitido, dolosamente, de 

cumprirem com os seus deveres legais, anuíram às ações delituosas perpetradas 

na região da Grande Messejana, a qual foi palco de diversos crimes, fato este que 

concorreu, sobremaneira, para a consumação da chacina narrada nos episódios 

supramencionados.

[...]

Da Materialidade

217. A materialidade delituosa relativa a todos fatos típicos, antijurídicos e 

culpáveis descritos nesta denúncia encontra-se abundantemente comprovada 

pelos Autos de Exames de Corpo de Delito e Autos Cadavéricos, bem como pelos 

Laudos Periciais acostados aos fólios do procedimento inquisitorial que instrui 

esta exordial delatória.

Do Concurso de Agentes (CP, artigo 29)

217. A despeito de já haver, in casu, provas Idôneas, concretas e objetivas 

quanto ao envolvimento dos ora denunciados, a forma como atuaram, com 

a utilização de instrumentos e métodos de que dispunham, inclusive, com a 

utilização de balaclavas, e sendo eles Policiais Militares, houve difi culdade na 

identifi cação de várias outras pessoas que, além deles, também de algum modo 

contribuíram para a prática nos delitos narrados nesta peça delatória, o que 

não impedirá, se for o caso, porém, o oportuno e pertinente aditamento desta 

denúncia.

218. De qualquer modo, um conjunto robusto de informações, inclusive de 

ordem técnica, demonstram que os denunciados atuaram mediante unidade de 

desígnios, em típica situação de concurso de agentes e com divisão de tarefas 

para viabilizar a maior abrangência de atuação, o que de per si, já são sufi cientes 

para a responsabilização penal deles relativamente a todos os fatos.
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219. O fato de terem dividido funções, por outro lado, permitiu que algumas 

ações ocorressem quase que simultaneamente em pontos diversos. Todos os ora 

denunciados, no entanto, embora com tarefas distintas, agiram unidos por um 

único propósito, mantendo um vinculo subjetivo.

Da Tipifi cação

220. De tudo quanto exposto, resta claro que os ora denunciados perpetraram, 

em concurso de agentes, crimes de homicídio duplamente qualificados e 

consumados (em número de onze) e na modalidade tentada (em número de três), 

com a incidência das mesmas qualifi cadoras, e de torturas física (em número de 

três) e psicológica (em número de uma), tipifi cados, respectivamente, nos artigos 

121, § 2º, incisos I e IV, 121, § 2º, incisos 1 e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código 

Penal, e art. 1º, incisos I, alínea a, II c §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei 9.455/1997, c/c 

com o art. 29, do Código Penal.

Dos Pedidos

221. Diante do exposto, requer o Ministério Público Estadual que Vossa 

Excelência digne-se receber a presente denúncia, ordenando, inicialmente, a 

citação dos acusados (art. 358, do CPP), nos termos e para os fi ns do

Dos Pedidos

221. Diante do exposto, requer o Ministério Público Estadual que Vossa 

Excelência digne-se receber a presente denúncia, ordenando, inicialmente, a 

citação dos acusados (art. 358, do CPP), nos termos e para os fi ns do art. 396 e 

396-A, do CPP, vindo, ao fi nal, pronunciá-los, a fi m de que os mesmos, submetidos 

a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, venham a ser condenados nas 

sanções preconizadas nos dispositivos penais retromencionados, a tudo, porém, 

oportunizando-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa, ouvindo-se, 

outrossim, as testemunhas vítimas e declarantes adiantes elencadas.

Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida 

somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem 

necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova 

da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma 

causa de extinção da punibilidade.

É certa, ainda, a possibilidade de trancamento da persecução penal nos 

casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do 

Código de Processo Penal, o que não impede a propositura de nova ação desde 

que suprida a irregularidade.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes:

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio doloso 

praticado por omissão imprópria. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Descrição 
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das elementares do tipo. Observância ao artigo 41 do CPP. Trancamento da ação 

penal. Falta de justa causa. Inocorrência. Reexame probatório. Impossibilidade. 

Recurso não provido.

1. A denúncia formulada em observância aos parâmetros impostos no artigo 

41 do Código de Processo Penal, descrevendo-se o fato tido por criminoso, com 

suas circunstâncias de tipicidade (conduta, resultado e nexo causal), ilicitude 

(contrariedade ao ordenamento jurídico e ausência de condutas justifi cadoras) 

e de culpabilidade do agente, procedendo a qualificação do acusado e à 

classifi cação do crime, não pode ser acoimada de inepta, eis que possibilita o 

exercício da ampla defesa.

2. Sendo imputada a prática de homicídio doloso praticado por omissão imprópria, 

necessária a descrição do comportamento omissivo voluntário, a consciência de seu 

dever de agir e da situação de risco enfrentada pelo ofendido, a previsão do resultado 

decorrente de sua omissão, o nexo normativo de evitação do resultado, o resultado 

material e a situação de garantidor nos termos do artigo 13, § 2º, do Código Penal, o 

que se verifi cou no caso dos autos. Logo, observados os parâmetros do artigo 41 do 

CPP.

3. O trancamento de inquérito ou de ação penal só se justifi ca em face de prova 

cabal que torne evidente faltar-lhe justa causa, quer pela total ausência de provas 

sobre a autoria e materialidade, quer pela atipicidade da conduta, ou pela ocorrência 

de uma causa de extinção da punibilidade. Precedentes do STF e desta Corte.

4. Na espécie, constata-se que a denúncia imputa ao ora paciente, de forma clara 

e individualizada, conduta que, em tese, pode caracterizar o crime de que é acusado 

(homicídio doloso por omissão imprópria), permitindo o perfeito exercício do direito 

de defesa. A exordial descreve de forma lógica e coerente a conduta imputada ao 

recorrente, especifi cando os fatos que deram ensejo à ação penal. Inviável, portanto, 

o trancamento da ação penal.

5. Registre-se que, segundo entendimento jurisprudencial consagrado por 

esta Corte Superior de Justiça, a pretensão de trancar ação penal, por inexistência 

de indícios de participação do réu no delito pelo qual foi denunciado, não pode 

ser apreciada na via do habeas corpus, pois demandaria, necessariamente, o 

reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

6. Recurso em habeas corpus não provido (RHC 46.823/MT, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/4/2016).

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato, receptação 

e fraude à concorrência. Operação Tormenta. Prevenção na origem não 

caracterizada. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Trancamento da ação penal. 

Não cabimento. Recurso desprovido.

I - Não há prevenção quando se tratam de ações penais diversas, em trâmite em 

Varas Federais diferentes, nas quais se abordam fatos distintos e com diferenciada 

qualifi cação jurídico-penal.
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II - A peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em sua essência 

e circunstâncias. Denúncias genéricas, que não descrevem os fatos na sua devida 

conformação, não se coadunam com os postulados básicos do Estado de Direito, e 

caracterizam situação confi guradora de desrespeito ao princípio do devido processo 

legal (precedentes).

III - In casu, contudo, a exordial acusatória descreve pormenorizadamente as 

condutas praticadas, em tese, pelos ora recorrentes, permitindo a compreensão 

dos fatos e possibilitando o exercício do direito de defesa, razão pela qual o não 

acolhimento do pleito referente a inépcia da denúncia é medida que se impõe.

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

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

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

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

(precedentes do STF), o que inocorreu na espécie.

V - Na hipótese, como já decidido por esta Corte Superior, considera-

se prematuro o trancamento da ação penal, pois “os crimes foram cometidos 

com modus operandi diverso da denominada ‘cola eletrônica’, tendo a paciente 

contratado diretamente os ‘serviços’ de uma quadrilha especializada em fraudar 

concursos públicos, em âmbito nacional, obtendo as respostas das questões 

antes da realização da prova” (HC n. 193.982/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de 

Faria, DJe de 18/9/2015).

Recurso ordinário desprovido (RHC 62.988/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta 

Turma, DJe 8/4/2016).

No caso em comento, após análise detida dos autos, e na esteira das 

conclusões da Corte a quo, tem-se que a denúncia faz a devida qualifi cação dos 

acusados, descreve de forma sufi ciente as condutas delituosas perpetradas pelos 

supostos agentes, que, em tese, confi guram crimes (homicídios qualifi cados e 

torturas física e psicológica em associação), e, ao revés do alegado nas razões 

recursais, não faz imputações genéricas, traz, outrossim, relação de testemunhas, 

pelo que se mostra em conformidade com o comando pertinente do Estatuto 

Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa

Ademais, é certo que, considerando a demonstração da existência de 

materialidade delitiva e indícios de autoria, a alegação de ausência de justa 

causa para a ação penal, em razão da atipicidade da conduta, somente deverá 

ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para 

o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a 

necessária incursão probatória.

No mesmo sentido:
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Penal e Processo Penal. Recurso em habeas corpus. 1. Trancamento da 

ação penal. Crimes da Lei de Licitações. 2. Inépcia. Denúncia alternativa. Não 

verifi cação. Existência de duas condutas individualizadas. Arts. 89 e 90 da Lei n. 

8.666/1993. 3. Ampla defesa preservada. 4. Recurso em habeas corpus improvido.

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

é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia 

da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da 

punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade 

do delito.

2. Não há se falar em denúncia inepta, uma vez que não há imputação 

alternativa, mas sim cumulativa, haja vista serem narradas duas condutas. 

Imputam-se aos recorrentes as condutas relativas à contratação sem licitação fora 

das hipóteses previstas em lei (art.89 da Lei n. 8.666/1993), e a posterior realização 

de licitação, de forma fraudulenta, para acobertar a irregular contratação anterior 

(art. 90 da Lei n. 8.666/1993). Assim, não se verifi ca alternatividade de imputações, 

mas sim cumulatividade.

3. Tem-se, portanto, um encadeamento lógico de condutas, devidamente 

narradas, com suas circunstâncias, em observância ao regramento legal. Assim, 

“não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos 

requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo 

perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado 

devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla 

defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo 

legal”. (HC 339.644/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

08/03/2016, DJe 16/03/2016)

4. Recurso em habeas corpus improvido (RHC 62.938/PA, Rel. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017).

Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Fraude e dispensa 

indevida de licitação. Trancamento da ação penal. Excepcionalidade na via do 

writ. Denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Carência de justa 

causa para a persecução penal. Revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. 

Recurso não provido.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da 

ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve 

ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, 

da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios 

de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere não 

hipótese dos autos.

2. A rejeição da denúncia e a absolvição sumária do agente, por colocarem 

termo à persecução penal antes mesmo da formação da culpa, exigem que o 

Julgador tenha convicção absoluta acerca da inexistência de justa causa para a 

ação penal.
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3. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou 

despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser 

privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode 

admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por 

cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a 

carência de justa causa para o exercício da ação penal.

4. No caso dos autos, a pretensão do recorrente, no que se refere ao 

trancamento da ação penal, mostra-se incabível, já que os fatos descritos na 

denúncia confi guram, ao menos em tese, ilícito penal. Encontram-se presentes 

indícios mínimos de autoria e materialidade em face das provas produzidas, com 

destaque ao laudo pericial, que comprova a ocorrência de superfaturamento 

de valores do materiais e divergência quanto à quantidade de material que foi 

utilizada e à informada.

5. A denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos 

arts. 41 do Código de Processo Penal e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça 

acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e 

com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a 

conduta imputada, bem como sua tipifi cação, com vistas a viabilizar a persecução 

penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu.

6. Hipótese em que a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo 

art. 41 do CPP, porquanto descreve que a conduta atribuída ao ora recorrente, 

com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do 

contraditório.

7. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação 

penal, demanda uma análise ampla da alegação do que o recorrente não agiu 

com dolo, ou mesmo que não tenha se benefi ciado com a dispensa da licitação, 

não sendo possível a estreita via do habeas corpus, vez que tais argumentos 

demandam ampla dilação probatória, exigindo profundo exame do contexto 

probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ.

8. Recurso ordinário não provido (RHC 76.832/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Penal. Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial, 

ordinário ou de revisão criminal. Não cabimento. Quadrilha. Corrupção passiva. 

Licitação. Fraude. Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Requisitos do 

art. 41 do CPP. Decisão que recebe a denúncia. Fundamentação. Prescindibilidade. 

Ausência de constrangimento ilegal.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal 

de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, 

ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a 

constatação de ilegalidade fl agrante, abuso de poder ou teratologia.

2. 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 
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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.

3. 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.

4. Este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que prescinde de 

fundamentação o decisum que recebe a denúncia, especialmente antes da Lei n. 

11.719/2008.

5. Habeas corpus não conhecido (HC 94.163/RJ, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 

Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015).

De outra banda, não se olvida, outrossim, que este Superior Tribunal de 

Justiça admite a denúncia de caráter geral, quando a ação criminosa for com 

múltiplos agentes e condutas ou que, por sua própria natureza, deve ser praticada 

em concurso – como na hipótese em concreto, em que os acusados, conforme 

consta da inicial acusatória e o Tribunal de origem, em concurso de agentes, 

perpetraram crimes de homicídio duplamente qualifi cados e consumados (em 

número de onze) e na modalidade tentada (em número de três), além de 

torturas físicas e psicológicas.

Em tais hipóteses, não se mostra possível, de pronto, pormenorizar as ações 

de cada um dos envolvidos. Não se pode descuidar do fato de que da narrativa 

delitiva deve ser possível o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem 

como lembrar que os acusados se defendem dos fatos e não da tipifi cação dada 

pelo Parquet, sendo reservado para a instrução criminal o detalhamento mais 

preciso de suas condutas, a fi m de que se permita a correta e equânime aplicação 

da lei penal.

São os seguintes precedentes:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Não 

cabimento. Inépcia da denúncia não caracterizada. Alegação de ausência de justa 

causa para persecução penal. Inocorrência. Writ não conhecido.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a 

impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial 

do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, 

razoável a análise do feito para verifi car a existência de eventual constrangimento 

ilegal que justifi que a concessão da ordem de ofício.

2. Esta Corte Superior pacifi cou o entendimento segundo o qual, em razão da 

excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifi ca 
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possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação 

probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade 

delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da 

punibilidade.

É certa, ainda, a possibilidade de trancamento da persecução penal nos casos 

em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código 

de Processo Penal – CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que 

suprida a irregularidade.

3. No caso em comento, a denúncia traz a devida qualifi cação dos acusados, 

descreve de forma sufi ciente as condutas delituosas perpertradas pelos supostos 

agentes, que, em tese, confi guram crimes (artigos 157, caput, 158, caput, 288, 

parágrafo único, 316, caput, c/c os artigos 29 e 69, todos do CP), e, ao revés do 

alegado nas razões recursais, não faz imputações genéricas, traz, outrossim, 

relação de testemunhas, pelo que se mostra em conformidade com o comando 

pertinente Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla 

defesa.

4. Outrossim, esta Corte Superior de Justiça admite a denúncia de caráter 

geral, quando for ação criminosa com múltiplos agentes e condutas (ou que), 

por sua própria natureza, deve ser praticadas em concurso – como na hipótese 

em concreto, em que os acusados, conforme consta da inicial acusatória, “se 

associaram para a prática de crimes, em especial, crimes de concussão, extorsão 

e roubo, para tanto, todos se faziam passar por Policiais Civis” –, na medida em 

que, em tais hipóteses, não se mostra possível, de pronto, pormenorizar as ações 

de cada um dos envolvidos. Não se pode descuidar do fato de que da narrativa 

delitiva deve ser possível o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem 

como lembrar que os acusados se defendem dos fatos e não da tipifi cação dada 

pelo Parquet, sendo reservado para a instrução criminal o detalhamento mais 

preciso de suas condutas, a fi m de que se permita a correta e equânime aplicação 

da lei penal. Precedentes.

5. Nesse contexto, não há, na hipótese, constrangimento ilegal passível 

de correção, não merecendo prosperar a irresignação no que se refere ao 

trancamento prematuro da persecução penal por inépcia da denúncia posto 

descritos fatos e circunstâncias necessários ao exercício do pleno exercício do 

contraditório e da ampla defesa, sendo descabido o nível de detalhamento 

perseguido, por somente se mostrar viável durante a instrução processual.

Habeas corpus não conhecido (HC 131.085/CE, Quinta Turma, de minha 

relatoria, DJe de 13.4.2018).

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

da denúncia. Não ocorrência. Crimes perpetrados em concurso de pessoas. 

Descrição sufi ciente ao exercício do direito de defesa.

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

medida de exceção, sendo cabível, tão somente, quando, de forma inequívoca, 
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emergirem dos autos a atipicidade da conduta, a inocência do acusado ou, ainda, 

quando for impedida a compreensão da acusação, em fl agrante prejuízo à defesa.

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

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

envolvidos na prática delituosa. Nessa situação, a narrativa minudente de cada uma 

das condutas atribuídas aos vários agentes é tarefa bastante dificultosa, muitas 

vezes impraticável. Nesse contexto, a jurisprudência desta Casa vem admitindo, 

excepcionalmente, em relação aos coautores e partícipes, possa o titular da ação 

penal descrever os fatos de forma geral, sem apontar, separadamente, a conduta 

atribuível a cada um dos acusados, tendo em vista a incapacidade de se mensurar, 

com precisão, em detalhes, o modo de participação de cada um dos réus na 

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

não delinear as condutas individuais dos corréus, anunciar o liame entre a atuação 

do denunciado e a prática delituosa, demonstrando a plausibilidade da imputação e 

garantindo o pleno exercício do direito de defesa. Precedentes.

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

coletados durante o inquérito policial, o modo de atuação dos recorrentes, 

anunciando, com inteligibilidade, todos os elementos do tipo penal, notadamente 

a grave ameaça empregada e o intuito de favorecer interesse próprio ou 

alheio, permitindo o contraditório e a ampla defesa. Há nos autos elementos 

conducentes à ocorrência dos crimes narrados na incoativa, tudo a recomendar 

remessa do feito à amplitude própria da instrução criminal, momento oportuno 

ao exame da procedência da acusação, mediante cotejo de provas.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC 43.049/RJ, Sexta Turma, 

Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04.10.2017; grifo nosso).

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

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

da denúncia. Inexistência. Justa causa. Demonstração.

[...]

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

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

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

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

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

da ação penal.

3. A peça acusatória demonstrou a existência de elementos probatórios 

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

de trechos de conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial, que 

demonstrariam o envolvimento do paciente nas práticas ilícitas descritas na 

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

4. Habeas corpus não conhecido.

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

06/05/2014, grifo nosso.)
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Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso especial cabível. 

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

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

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

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

evidenciado.

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

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

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

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

observará o devido processo legal.

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

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

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

direito de defesa, como ocorre na hipótese. Precedentes.

[...]

2. Habeas corpus não conhecido.

(HC 260.318/MA, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26/03/2014, 

grifo nosso.)

Nesse contexto, não vislumbro, no caso concreto, constrangimento ilegal 

passível de correção, não merecendo prosperar a irresignação no que se refere ao 

trancamento prematuro da ação penal por inépcia da denúncia.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso em 

habeas corpus.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 90.847-PI (2017/0273908-6)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante

Advogados: Vera Carla Nelson Cruz Silveira - DF019640

Eustáquio Nunes Silveira - DF025310

Rodrigo Barros de Souza - DF050952

Recorrido: Ministério Público Federal
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EMENTA

Penal e Processo Penal. Recurso em habeas corpus. 1. 

Trancamento do inquérito policial. Ausência de justa causa. 2. 

Irregularidades em entidade paraestatal. Inquérito requisitado pelo 

MPF. Ausência de atribuição. Súmula 516/STF. Imputação do art. 90 

da Lei n. 8.666/1993. Não submissão do SENAC à Lei de licitações. 

Precedentes do STF. 3. Declínio de atribuição ao MPE. Possibilidade 

de outra tipifi cação. Art. 312 c/c o art. 327, § 1º, do CP e art. 335 

do CP. Não verifi cação. 4. Peculato. Crime contra a administração 

pública. Entidade paraestatal. Patrimônio e receita próprias. Não 

preenchimento do tipo. 5. Fraude de concorrência. Dúvidas quanto 

à sua revogação pela Lei 8.666/1993. Pena máxima já prescrita. 6. 

Manutenção do inquérito que se revela temerária. Ausência de justa 

causa. 7. Possibilidade de desarquivamento. Art. 18 do CPP e Súmula 

524/STF. 8. Recurso provido, para trancar o inquérito policial.

1. O trancamento da ação penal, bem como do inquérito 

policial, na via estreita do habeas corpus, somente é possível, em 

caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da 

denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção 

da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da 

materialidade do delito.

2. A instauração do inquérito policial foi requisitada por autoridade 

sem atribuição, no caso o Ministério Público Federal, uma vez que o 

enunciado n. 516/STF dispõe que os serviços sociais autônomos 

estão sujeitos à jurisdição da justiça estadual. Ademais, visava apurar a 

prática do crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, apesar de as 

entidades paraestatais não se submeterem à referida lei de licitações, 

nos termos do art. 1º, caput e parágrafo único, da mencionada lei. 

Precedentes do STF.

- Na dicção da Suprema Corte de Justiça (MS 33.442-DF, 

Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/04/2018): a) as entidades do 

Sistema “S” têm natureza privada e não integram a administração pública 

direta ou indireta, não se submetendo à Lei 8.666/1993; b) as entidades 

do Sistema S desempenham atividades privadas de interesse coletivo, 

em regime de colaboração com o poder público, e possuem patrimônio e 

receitas próprias. São patrocinadas pelo setor produtivo benefi ciado e têm 
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autonomia administrativa, embora se submetam ao controle fi nalístico 

do TCU. A propósito: ADI 1.864-PR, Rel. designado Min. Joaquim 

Barbosa, DJ de 2/5/2008 e RE 789.874-DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 

DJe de 19/11/2014.

3. Posterior declinação de atribuição para o Ministério Público 

Estadual, com manutenção do inquérito para investigar possível crime 

de peculato (art. 312 c/c o art. 327, § 1º, do CP) ou de impedimento, 

perturbação ou fraude de concorrência (art. 335 do CP).

4. O art. 312 do CP se insere no capítulo dos crimes contra a 

Administração Pública, e as entidades paraestatais não fazem parte 

da Administração Pública. Ademais, o produto das contribuições, ao 

ingressar nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter 

de recurso público, não havendo se falar em dinheiro público ou 

particular, mas sim próprio. Precedentes do STF.

- Nesse diapasão, os serviços sociais autônomos do denominado 

sistema “S”, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, 

são pessoas jurídicas de direito privado, defi nidos como entes de colaboração, 

mas não integrantes da Administração Pública. (...) Quando o produto 

das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde 

o caráter de recurso público. (ACO 1.953 AgR - ES, Relator(a): Min. 

Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2014).

5. Boa parte da doutrina entende que o art. 335 do CP foi 

revogado pela Lei n. 8.666/1993. Ainda que assim não seja, a pena 

máxima do mencionado crime já se encontra fulminada pela prescrição, 

o que inviabiliza o prosseguimento das investigações.

6. Embora eventual superfaturamento ou direcionamento de 

contratações demandem melhor esclarecimento, não podem de plano 

ensejar a instauração de inquérito policial requisitado por autoridade 

sem atribuição para investigar e para apurar crime previsto em lei à 

qual o recorrente não se submete. E mesmo a tentativa de redirecionar 

os fatos para nova tipifi cação penal se revelou frustrada, não sendo 

possível, portanto, manter em trâmite investigação por suposto crime 

que ainda não se conseguiu especifi car.

7. Registre-se que o trancamento não impede que, diante da 

obtenção de outras provas, sejam realizadas novas pesquisas, nos 

termos do art. 18 do CPP e do enunciado n. 524/STF.
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8. Recurso em habeas corpus provido, para trancar o inquérito 

policial n. 7012011, por ausência de justa causa, sem prejuízo de seu 

desarquivamento, nos termos do art. 18 do CPP.

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.

Presente na tribuna: Dra. Vera Carla Nelson Cruz Silveira (p/recte)

Brasília (DF), 10 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 18.4.2018

RELATÓRIO

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

corpus interposto por Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante contra acórdão do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Consta dos autos que o recorrente está sendo investigado pela prática, em 

tese, do crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993. Irresignada, a defesa 

impetrou prévio mandamus, cuja ordem foi denegada, nos termos da seguinte 

ementa (e-STJ fl s. 608/609):

Processual Penal. Habeas corpus. Sistema “S”. Crime previsto no art. 90 da Lei 

8.666/1993. Competência da Justiça Federal. Interesse da União caracterizado. 

Trancamento do inquérito policial incabível. Ordem denegada. 1. Habeas corpus 

impetrado objetivando o arquivamento de inquérito instaurado por requisição 

do Ministério Público Federal para apurar a possível ocorrência do crime 

tipifi cado no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (frustrar ou fraudar o caráter competitivo 

do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, 

vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação) em razão da alegada 

atipicidade da conduta, sem prejuízo do envio dos autos para a justiça estadual. 2. 

É patente o interesse da União na apuração dos crimes que envolvam o emprego 
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dos recursos oriundos das contribuições sociais na consecução das fi nalidades 

públicas a que se encontram submetidas as entidades integrantes do “Sistema 

S”. 3. O Supremo Tribunal Federal, acompanhando o voto do Relator Ministro 

Carlos Velloso, no julgamento do conhecido Recurso Extraordinário 138.284-

CE - verdadeiro leading case em matéria de classifi cação das espécies tributárias 

- fi rmou a compreensão de que as contribuições sociais se subdividem em: (i) 

contribuições de seguridade social (CF art. 195, I, II, Ill); (ii) outras contribuições de 

seguridade social (CF art. 195, § 40); (iii) contribuições sociais gerais (abrangendo 

o FGTS, o salário-educação, e as contribuições para o SESI, SENAI e SENAC, CF 

art. 240); (iv) contribuições especiais de intervenção no domínio econômico (CF 

art. 149) e as contribuições corporativas (CF art. 149) (STF, RE 138.284, Relator 

Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/1992, DJ 28/08/1992 

pp-13.456 Ement vol-01672-03 pp-00437 RTJ vol-00143-01 pp-00313). 4. Não 

há como se afastar a realidade de que o SENAC, além de atuar em todas as 

unidades da federação, desempenha fi nalidade pública e, para tanto, lança mão 

de contribuições sociais arrecadadas pela União e submetidas ao cumprimento 

de fi nalidade constitucional específi ca, qual seja, a de oferecer, em larga escala, 

educação profi ssional destinada à formação e à preparação de trabalhadores 

para o comércio (Decreto-Lei 8.621/1964). 5. Não se reveste de consistência a 

argumentação de que a natureza da pessoa jurídica que administra o dinheiro 

público afastaria a competência da justiça federal no âmbito criminal. Na esfera 

penal o que importa é o recebimento da verba pública - submetido à prestação 

de contas perante o TCU - e seu regular emprego sem desvios que possam 

evidenciar ilícito. Caracterizada a competência da justiça federal. 6. Quanto ao 

pedido de trancamento do inquérito policial, ainda que se afi gure plausível a tese 

de que o SENAC não se subordina às disposições da Lei n. 8.666/1993, tal fato não 

justifi ca, só por si, o pretendido trancamento, uma vez que a capitulação delitiva 

nele levada a efeito, notadamente em sua fase inicial, é meramente provisória, 

sendo passível de alteração. 7. O fato de as entidades integrantes do “Sistema S” 

não se submeterem à regra do concurso público nem à observância estrita da 

Lei 8.666/1993 não tem aptidão para afastar a possibilidade de seus dirigentes 

serem investigados por delitos de competência da justiça federal que envolvam, 

especifi camente, o regular emprego dos recursos oriundos das contribuições 

sociais destinadas às referidas entidades e submetidos à prestação de contas 

perante o TCU. 8. Em suas informações a autoridade impetrada menciona 

expressamente a possível prática dos delitos tipifi cados nos arts. 312 c/c 327, § 

1º e 335, todos do Código Penal, evidenciando que, ao se desfi ar o novelo dos 

fatos, o inquérito deixou de se restringir ao seu mote inicial, qual seja, a apuração 

do crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993. 9. Ordem de habeas corpus 

denegada.

No presente recurso, aduz o recorrente, em síntese, que a conduta é atípica, 

uma vez que os entes do chamado sistema “S” não se submetem ao regramento 
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da Lei n. 8.666/1993. Afi rma, outrossim, que igualmente não há se falar em 

possível prática dos crimes descritos nos arts. 312 c/c o art. 327, § 1º, e 335, 

ambos do Código Penal, uma vez que o recorrente não é funcionário público e o 

SENAC não integra a Administração Pública.

Pugna, assim, pelo arquivamento do inquérito policial.

O Ministério Público Federal manifestou-se, às e-STJ fl s. 665/674, pelo 

improvimento do recurso, nos seguintes termos:

Recurso ordinário em habeas corpus. Inquérito policial instaurado com vistas 

à apuraração de suposto cometimento de crime de fraude em licitação (art. 90 da 

Lei 8.666/1993). Pleito de trancamento do procedimento inquisitivo, sob alegativa 

de atipicidade dos fatos tidos por delituosos. Descabimento. Não se acham 

demonstrados, de plano, a atipicidade da ação do recorrente-paciente, nem que 

não estão presentes indícios de autoria e provas da materialidade da infração. 

Inquérito policial lastreado, primordialmente, em minuciosa apuração realizada 

pela Controladoria-Geral da União, que, após auditoria na sede do Departamento 

Regional do Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –, aponta a 

existência de fraudes envolvendo processos licitatórios. Temerário trancamento 

do feito investigativo. A indicação do tipo penal supostamente violado em sede de 

inquérito não vincula o órgão de acusação quando do oferecimento da denúncia, 

nem, tampouco, o juiz sentenciante, pois o réu se defende dos fatos e, não, da 

adequação da conduta, em tese, típica. As entidades paraestatais integrantes do 

Sistema “S”, por arrecadarem e gerenciarem recursos públicos de natureza parafi scal, 

estão sujeitas à fi scalização do TCU. Parecer pelo conhecimento e pelo improvimento 

do recurso, presente a justa causa para o prosseguimento da investigação criminal.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Como é cediço, o 

trancamento da ação penal, bem como do inquérito policial, na via estreita do 

habeas corpus, somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, 

de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa 

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

materialidade do delito.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 

Justiça entendem que “o trancamento de inquérito policial ou de ação penal 

em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar 
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provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto 

fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva 

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

materialidade do delito” (RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 15/12/2014).

Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação 

de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de 

inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois 

tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, 

ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o 

rito sumário do mandamus.

No caso dos autos, o inquérito policial foi instaurado, a requerimento do 

Ministério Público Federal, em virtude dos seguintes fatos (e-STJ fl . 561):

Segundo o Relatório de Auditoria da CGU/PI, que justifi cou a requisição de 

instauração de inquérito policial, o SENAC/PI realizou procedimentos licitatórios 

para execução de obras e aquisições durante os anos de 2006 a 2010 com indícios 

de irregularidades consistentes no superfaturamento e no sobrepreço dos valores 

licitados, bem assim com indicativos de conluio entre as empresas participantes 

dos procedimentos, dentre outras constatações.

No curso das investigações, foram elaborados os Laudos Periciais n. 

428/2015-SETEC/SR/DPF/PI (fls. 179/245 dos autos do IPL 701/2011) e 

004/2016-SETEC/SR/DPF/PI (fl s. 250/268 dos autos do IPL 701/2011).

O primeiro deles (Laudo 428/2015), relacionado aos exames de 08 (oito) 

certames que tinham por objeto a construção, reforma ou adaptação de unidades 

do Sesc/Senac nas cidades de Teresina, Picos, Floriano e Parnaíba, atestou a 

existência de superfaturamento na ordem de três milhões e meio de reais (fl s. 

215/216) em pelo menos 3 (três) certames (Concorrências 05/2007, 01/2008 e 

Carta-convite 12/2010), totalizando o sobrepreço de 27,95%, 12,77% e 11,68%, 

respectivamente.

Esse mesmo laudo revelou a concentração de contratações a um restrito grupo 

de empresas, haja vista que apenas dois licitantes venceram todos dos certames 

inspecionados durante o período de quatro anos. Os contratos analisados 

totalizaram a cifra de R$ 11.181.753.74 (onze milhões, cento e oitenta e um mil, 

setecentos e cinqüenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Por sua vez, o Laudo 004/2016 evidenciou o superfaturamento de 04 contratos 

destinados ao fornecimento de mobiliário para as unidades do Senac/PI, além do 

direcionamento dos certames a determinadas empresas, mediante a estipulação 

da exigência de “Certifi cação ISO 9000” (fl . 266).
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Diante dos fatos apurados, a autoridade policial determinou o comparecimento 

do paciente para prestar declarações. Cumprida a diligência em 22/03/2016, o 

termo foi acostado às fl s. 274/275 dos autos do referido feito.

Como visto, o apuratório encontra-se em fase de instrução, com a realização de 

perícias pela SR/DPF/PI (fl s. 179/245).

Os fundamentos que determinaram a instauração do citado inquérito policial 

foram a expressiva relevância das constatações da Controladoria-Geral da União 

que demonstraram a existência de fraudes envolvendo licitações do Senac/PI, com 

indícios de superfaturamento de obras e aquisições, restrição do caráter competitivo 

e conluio entre os licitantes, a indicar a possível perpetração dos delitos do art. 312 c/c 

art. 327, § 1º e art. 335 do Código Penal.

Ainda não foi juntado aos autos documentação que comprove a origem dos 

recursos despendidos nessas contratações, vez que a própria CGU, quando do seu 

levantamento, apontou que não foram mencionados nos contratos a referida origem.

A Corte local, por seu turno, entendeu não ser o caso de trancar o inquérito 

policial, sob o fundamento de que, “ainda que se reconheça a procedência da tese 

de que o SENAC não se encontra subordinado aos termos da Lei n. 8.666/1993, 

tal fato não justifi ca, só por si, o pretendido trancamento do inquérito policial, 

porquanto a capitulação delitiva nele levada a efeito, notadamente em sua fase 

inicial, isto é, no ato da instauração, é meramente provisória, passível, portanto, 

de alteração” (e-STJ fl . 573).

Assentou, outrossim, que (e-STJ fl . 573):

Se no âmbito da própria ação penal se permite a utilização do instituto 

da emendatio libelli e da mutatio libelli, a partir da verifi cação de que os fatos 

apurados se subsumem a tipos distintos dos que contidos na denúncia, ou de que 

os fatos típicos apurados são diferentes daqueles descritos na peça acusatória, 

muito mais possível é a adoção de diretriz equivalente na fase inquisitorial, na 

qual ditos fatos são ainda objeto de apuração.

Ora, o inquérito policial substancia procedimento de natureza administrativa, 

inquisitório, voltado à apuração do eventual cometimento de crimes e de sua 

respectiva autoria, inexistindo obrigatoriedade de que sua conclusão se vincule 

estritamente à capitulação do delito que ensejou sua instauração.

Observe-se, nesse sentido, que, em suas informações a autoridade impetrada 

menciona expressamente a possível prática dos delitos tipifi cados nos arts. 312, 

c/c 327, § 1º e 335, todos do CP (cf. fl s. 393), evidenciando que, ao se desfi ar o 

novelo dos fatos, o inquérito deixou de se restringir ao seu mote inicial, qual seja, 

a apuração do crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 883-1026, Julho/Setembro 2018 985

Consignou, ademais, que “o fato de as entidades integrantes do Sistema ‘S’ 

não se submeterem à regra do concurso público, nem à observância estrita da Lei 

8.666/1993, não tem, seguramente, aptidão para afastar a possibilidade de seus 

dirigentes serem investigados por delitos, (...), que envolvam, especifi camente, o 

regular emprego dos recursos oriundos das contribuições sociais destinadas às 

referidas entidades e submetidos à prestação de contas perante o TCU” (e-STJ 

fl . 577).

Registrou, ainda, que (e-STJ fl . 577):

Por outro lado, mesmo não se encontrando submetidas aos ditames da Lei 

8.666/1993, há decisões da Corte de Contas que se orientam no sentido de que as 

entidades do “Sistema S” devem obedecer aos princípios gerais que norteiam as 

licitações, a saber, a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a publicidade, a 

efi ciência, dentre outros, vez que cada uma delas possui regulamento próprio de 

licitação e contratos e, por isso, devem seguir a lei de licitações somente na parte 

em que o aludido regulamento for omisso.

Observa-se, portanto, que o inquérito policial foi instaurado para apurar 

a prática, em tese, do crime descrito no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, perante 

a Justiça Federal. Posteriormente, aventou-se a possibilidade de prática dos 

delitos previstos nos arts. 312, c/c o art. 327, § 1º, e 335 do Código Penal, a fi m 

de manter a investigação, a qual passou a tramitar perante a Justiça Estadual.

Dessa forma, verifi co, de pronto, que a instauração do inquérito policial foi 

requisitada por autoridade sem atribuição, no caso o Ministério Público Federal, 

e para apurar a prática de crime previsto em lei à qual não se submetem as 

entidades paraestatais, qual seja, a Lei n. 8.666/1993 (e-STJ fl . 34).

Por oportuno, trago à colação notícia da página eletrônica do Supremo 

Tribunal Federal, sobre recente julgado daquela Corte que anulou decisão do 

Tribunal de Contas da União, que determinou às entidades do Sistema “S” a 

inclusão, em seus editais de licitação, de regras previstas na Lei 8.666/1993, 

cujas normas se referem às licitações e contratos da Administração Pública:

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou decisão 

do Tribunal de Contas da União (TCU) que determinava ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac) a inclusão, em seus editais de licitação, de 

regras previstas na Lei 8.666/1993, que trata de normas para licitações e contratos 

da administração pública. A decisão foi tomada no Mandado de Segurança (MS) 

33.224, impetrado pelo Senac. Segundo o relator, o STF fi rmou orientação no 

sentido de que as entidades do Sistema “S” têm natureza privada e não integram 

a administração pública direta ou indireta, não se submetendo à Lei 8.666/1993.
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O ministro Gilmar Mendes apontou ainda que, ao apreciar o Recurso 

Extraordinário (RE) 789.874, com repercussão geral, o Supremo fixou 

o entendimento no sentido de que os serviços sociais autônomos possuem 

natureza jurídica de direito privado e não estão sujeitos à regra do artigo 37, 

inciso II, da Constituição Federal, que exige a realização de concurso público 

para contratação de pessoal. “Na oportunidade, ressaltou-se que as entidades 

do Sistema S desempenham atividades privadas de interesse coletivo, em regime 

de colaboração com o poder público, e possuem patrimônio e receitas próprias”, 

assinalou, lembrando que essas entidades são patrocinadas pelo setor produtivo 

beneficiado e têm autonomia administrativa, embora se submetam ao controle 

fi nalístico do TCU.

A decisão do TCU determinou à entidade que incluísse em seus editais de 

licitação o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e custos unitários 

e critério de aceitabilidade dos preços unitários. De acordo com o relator, 

no entanto, o Senac possui regulamento próprio sobre licitações (Resolução 

25/2012), no qual não constam tais exigências. O ministro frisou que o fato de 

a entidade não anexar ao edital tais orçamentos tem possibilitado contratações 

mais vantajosas, atendendo dessa forma aos princípios da isonomia e da seleção 

da melhor proposta.

O ato do TCU já estava suspenso por decisão liminar deferida pelo relator em 

março de 2015. Agora, ao julgar o mérito, o ministro concedeu o mandado de 

segurança impetrado pelo Senac.

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe. 

asp?idConteudo=374450>. Acesso em: 6 de Abr. de 2017.

Nesse contexto, não há dúvidas de que não poderia ter sido instaurado 

inquérito policial para apurar delito previsto em lei à qual mencionada entidade 

não se encontra submetida. De fato, o art. 1º, caput e parágrafo único, da Lei n. 

8.666/1993, é claro ao estabelecer o âmbito de aplicação legal.

Da mesma forma, no que concerne à falta de atribuição do Ministério 

Público Federal, tem-se o enunciado sumular n. 516 do Supremo Tribunal 

Federal, o qual dispõe que “o Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à 

jurisdição da Justiça estadual”, assim como os demais serviços sociais autônomos 

do denominado sistema “S”.

Certo é que existem entendimentos dissonantes no que concerne à 

aplicação do mencionado verbete, uma vez que este é anterior à Constituição 

Federal de 1988. Há, inclusive, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de reconhecer a competência da Justiça Federal, com fundamento no 

enunciado n. 208 da Súmula desta Corte.
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Ao ensejo:

Confl ito de competência. Justiça Estadual e Justiça Federal. Crime de peculato e 

apropriação indébita praticado em detrimento do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial - SENAC. Entidade paraestatal sujeita ao controle do Tribunal de Contas 

da União. Aplicação da Súmula 208 deste Sodalício. Competência da Justiça Federal. 

1. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, por ser entidade 

paraestatal com atuação em todo território nacional, está sujeita ao controle e 

fi scalização pelo Tribunal de Contas da União. 2. Aplicação do Verbete Sumular 

n. 208 desta Corte, que enuncia ser competência da Justiça Federal a instrução 

e julgamento de ilícitos praticados por Prefeitos Municipais em detrimento de 

verbas sujeitas prestação de contas perante órgão federal. 3. Confl ito conhecido 

para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Subseção 

Judiciária de Porto Alegre/RS. (CC 66.354/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Terceira Seção, julgado em 28/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 201)

No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos Confl itos 

de Competência n. 118.485, de Relatoria do Ministro Gilson Dipp, publicada 

em 10/4/2012, e n. 111.649, de Relatoria do Ministro Nefi  Cordeiro, publicada 

em 2/9/2014.

Nada obstante, no Supremo Tribunal Federal, permanece o entendimento 

estampado no enunciado sumular n. 516 daquela Corte, conforme se verifi ca do 

seguinte precedente:

Confl ito negativo de atribuições. Ministério Público Federal e Ministério Público 

Estadual. Suposta irregularidade na aplicação de recursos por ente sindical e serviço 

social autônomo. Incompetência da Justiça Federal. Competência do Supremo 

Tribunal Federal para dirimir o confl ito. Súmula 516 do STF. Atribuição do Ministério 

Público do Estado do Espírito Santo. I - O SENAI, a exemplo do Serviço Social 

da Indústria – SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça estadual, nos termos da 

Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal. Os serviços sociais autônomos do 

denominado sistema “S”, embora compreendidos na expressão de entidade 

paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, defi nidos como entes de 

colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. II - Quando o produto 

das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter 

de recurso público. Precedentes. III - Seja em razão da pessoa, seja em razão da 

natureza dos recursos objeto dos autos, não se tem por justifi cada a atuação do 

Ministério Público Federal, posto que não se vislumbra na hipótese a incidência do 

art. 109 da Constituição Federal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. 

(ACO 1.953 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 

18/12/2013, Acórdão Eletrônico DJe-034 divulg 18/02/2014 public 19/02/2014)
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Nesse contexto, o próprio Ministério Público Federal declinou da sua 

atribuição, considerando que, “em que pesem as conclusões das auditorias, 

em especial da CGU, a atribuição para providências relativas aos fatos é do 

Ministério Público Estadual”. Consignou, outrossim, que (e-STJ fl . 526):

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, julgando conflito negativo de 

atribuição entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, 

defi niu essa atribuição. Em decisão do Ministro Eros Grau do ano de 2009, que 

acatou integralmente a fundamentação expendida no feito pelo Procurador-Geral 

da República (ressalte-se), consolidou-se o entendimento de que ais providências 

quanto a atos de improbidade administrativa - sejam lesivos ao patrimônio sejam’ 

lesivos à moralidade na gestão - relativos ás entidades do denominado “Sistema 

S” (SESi, SENAI; SESC, SEBRAE, SESCOOP) são de atribuição do Ministério Público 

Estadual.

Superada a questão relativa à atribuição e à impossibilidade de aplicação 

da Lei n. 8.666/1993, deve se aferir se ainda persistem elementos outros que 

justifi quem a manutenção do inquérito policial.

O SENAC é entidade paraestatal, com natureza jurídica de direito 

privado, cujas receitas são oriundas de contribuições parafi scais instituídas 

e arrecadadas pela União, o que implica a subordinação dessa entidade ao 

controle e fi scalização do Tribunal de Contas da União. Assim, embora estejam 

submetidas a regime de direito privado, sobre elas também incidem normas de 

direito público.

Dessa forma, a investigação foi iniciada em virtude de indícios de 

superfaturamento e de direcionamento indevido nas contratações realizadas pela 

mencionada instituição, constatadas em relatório de auditoria da Controladoria 

Geral da União.

Relevante registrar, no ponto, conforme noticiado pelo recorrente, que 

foi deferido efeito suspensivo, determinando-se a suspensão dos acórdãos 

proferidos pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, em desfavor do 

recorrente, sob o fundamento de, aparentemente, terem sido extrapolados os 

limites do controle fi nalístico daquela Corte.

Contudo, como é de conhecimento há independência entre as esferas penal 

e cível, motivo pelo qual eventual impossibilidade de aferição de irregularidades 

na esfera cível ou administrativa não retira o poder investigatório sobre a prática, 

em tese, de crime.
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Reitero que o inquérito policial foi instaurado para investigar a suposta 

prática do crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, o qual não pode ser imputado 

ao recorrente, uma vez que o SENAC não se submete à mencionada lei.

Considerou-se, então, a possibilidade de se investigar a prática do crime de 

peculato, o qual poderia sim, em tese, ser praticado pelo recorrente, uma vez que 

o art. 327, § 1º, do Código Penal equipara “a funcionário público quem exerce 

cargo, emprego ou função em entidade paraestatal”.

Contudo, o art. 312 do Código Penal se insere no capítulo dos crimes 

contra a Administração Pública, e as entidades paraestatais não fazem parte da 

Administração Pública. Ademais, o produto das contribuições, ao ingressar nos 

cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público, não 

havendo se falar em dinheiro público ou particular, mas sim próprio.

Por oportuno:

Administrativo e Constitucional. Serviços sociais autônomos vinculados a 

entidades sindicais. Sistema “S”. Autonomia administrativa. Recrutamento de pessoal. 

Regime jurídico definido na legislação instituidora. Serviço social do transporte. 

Não submissão ao princípio do concurso público (art. 37, II, da CF). 1. Os serviços 

sociais autônomos integrantes do denominado Sistema “S”, vinculados a entidades 

patronais de grau superior e patrocinados basicamente por recursos recolhidos 

do próprio setor produtivo benefi ciado, ostentam natureza de pessoa jurídica de 

direito privado e não integram a Administração Pública, embora colaborem com 

ela na execução de atividades de relevante signifi cado social. Tanto a Constituição 

Federal de 1988, como a correspondente legislação de regência (como a Lei 

8.706/1993, que criou o Serviço Social do Trabalho – SEST) asseguram autonomia 

administrativa a essas entidades, sujeitas, formalmente, apenas ao controle 

fi nalístico, pelo Tribunal de Contas, da aplicação dos recursos recebidos. Presentes 

essas características, não estão submetidas à exigência de concurso público 

para a contratação de pessoal, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal. 

Precedente: ADI 1.864, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 2/5/2008. 2. Recurso 

extraordinário a que se nega provimento. (RE 789.874, Relator(a): Min. Teori 

Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral - Mérito DJe-227 divulg 18/11/2014 public 19/11/2014)

Por fi m, no que concerne à tipifi cação do art. 335 do Código Penal, tem-se, 

em um primeiro momento, que boa parte da doutrina entende que mencionada 

norma foi revogada pela Lei n. 8.666/1993, que passou a tratar de forma mais 

específi ca do crime de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. 

Lado outro, considerando-se que mencionada lei não se aplica às entidades 
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paraestatais, as quais são expressamente citadas no art. 335 do Código Penal, é 

possível considerar que referida norma não foi revogada por completo.

Entretanto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário da 

referida norma é de 2 (dois) anos de detenção, a qual prescreve, portanto, em 4 

(quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Dessa forma, 

considerando-se que os fatos sob investigação se referem ao período entre os 

anos de 2006 e 2010, tem-se o decurso de mais de 8 (oito) anos, sem que tenha 

sido apresentada denúncia contra o recorrente.

Esclareço, no ponto, que não incide na hipótese a vedação do art. 110, § 

1º, parte fi nal, do Código Penal, inserida pela Lei n. 12.234/2010, uma vez que 

a impossibilidade de o termo inicial da prescrição ser anterior à denúncia ou 

queixa se refere apenas à prescrição retroativa com base na pena em concreto. Na 

hipótese, verifi ca-se eventual prescrição com base na pena máxima em abstrato.

Nesse encadeamento de ideias, verifico que, embora eventual 

superfaturamento ou direcionamento de contratações demandem melhor 

esclarecimento, não podem de plano ensejar a instauração de inquérito policial 

requisitado por autoridade sem atribuição para investigar e para apurar crime 

previsto em lei à qual o recorrente não se submete. E mesmo a tentativa de 

redirecionar os fatos para nova tipifi cação penal se revelou frustrada, não sendo 

possível, portanto, manter em trâmite investigação por suposto crime que ainda 

não se conseguiu especifi car.

Como é de conhecimento, não apenas o processo penal, mas igualmente 

o inquérito policial, devem ser embasados em indícios mínimos de que foi 

cometido um crime e de que a pessoa investigada pode ter contribuído para o 

fato típico. Necessário, portanto, que existam elementos mínimos que preservem 

o direito do acusado ou do investigado de conhecer o conteúdo da imputação 

contra si.

Dessa forma, tendo o inquérito sido instaurado para apurar crime da lei 

de licitações, à qual o recorrente não se submete, e, posteriormente, justifi cada 

sua manutenção em virtude de crime cuja tipicidade não é preenchida na 

hipótese (art. 312 do CP) ou cuja pena máxima já se encontra fulminada pela 

prescrição (art. 335 do CP), manifesta a ausência de justa causa na manutenção 

do inquérito policial que ora se pretende o trancamento.

Por fi m, registro que o trancamento não impede que, diante da obtenção 

de outras provas, sejam realizadas novas pesquisas, nos termos do art. 18 do 

Código de Processo Penal e do enunciado n. 524 do Supremo Tribunal Federal.
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Ao ensejo:

Processual Penal. Habeas corpus. Substitutivo de recurso especial. Não cabimento. 

Inquérito policial. Desarquivamento. Suposta afronta ao art. 18 do CPP e Súmula 524 

do STF. Não confi guração. Novas provas produzidas durante a instrução do feito 

que tramitou contra corréus. Violação ao sistema acusatório. Limites de atuação 

do assistente da acusação. Art. 271. Rol não taxativo. Ato judicial em atendimento 

a solicitação do assistente do MP. Pedido de desarquivamento apresentado pelo 

Parquet. Regularidade. Habeas corpus não conhecido. I - A Terceira Seção desta 

Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso, sedimentou 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, 

configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja 

possível a concessão da ordem de ofício. II - Após o arquivamento do inquérito 

policial, por ordem da autoridade judiciária e a requerimento do Ministério 

Público, posterior retomada da persecução estatal, seja pelo desarquivamento 

do inquérito policial, seja pelo oferecimento de denúncia, fica condicionada 

à existência de novas provas. III - Para o caso de reabertura das investigações 

policiais, o art. 18 do CPP prevê que “Depois de ordenado o arquivamento 

do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a 

autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver 

notícia”. Por sua vez, a Súmula 524/STF condiciona o oferecimento da denúncia 

à efetiva existência de nova prova. IV - No caso dos autos, durante a instrução 

da ação penal que tramitou em desfavor dos corréus, foram produzidas novas 

provas acerca da suposta participação do paciente no esquema de subtração 

de compostos metálicos da empresa onde trabalhava, suficientes para o 

desarquivamento do inquérito e imediato oferecimento de denúncia. V - Na 

linha do recente posicionamento desta Corte, “não obstante a existência de 

posicionamentos, no âmbito doutrinário e jurisprudencial, que questionam 

a própria constitucionalidade da assistência à acusação, o Supremo Tribunal 

Federal reconhece a higidez do instituto processual, inclusive com amplo alcance, 

admitindo sua projeção não somente para as hipóteses de mera suplementação 

da atividade acusatória do órgão ministerial, como pacifi camente aceito pelos 

Tribunais em casos de inércia do Parquet, mas também para seguir o assistente 

da acusação atuando no processo em fase recursal, mesmo em contrariedade 

à manifestação expressa do Ministério Público quanto à sua conformação com 

a sentença absolutória (RMS 43.227/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, 

DJe 7/12/2015). VI - Não há qualquer afronta ao sistema acusatório, quando o d. 

Juízo de 1º Grau, após manifestação do Assistente da Acusação, abre vistas dos 

autos para o Parquet, a fi m de se manifestar acerca das novas provas produzidas 

na instrução, que em tese confi gurariam indícios de autoria aptos a determinar o 

desarquivamento do inquérito policial e recebimento da denúncia em desfavor 

do paciente, o que de fato ocorre, após devida atuação daquele órgão. Habeas 
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corpus não conhecido. (HC 400.465/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 

julgado em 28/11/2017, DJe 07/12/2017)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso em habeas corpus, para trancar o 

inquérito policial n. 7012011, por ausência de justa causa, sem prejuízo de seu 

desarquivamento, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 93.090-PR (2017/0329017-9)

Relator: Ministro Felix Fischer

Recorrente: Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho (Preso)

Advogados: Diego Fernandes do Valle - RJ185642

Pedro de Albuquerque e Sá - RJ185608

Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Prisão 

preventiva. Alegação de inidoneidade da fundamentação do decreto 

prisional. Segregação cautelar fundamentada na garantia da ordem 

pública e na instrução processual. Medidas cautelares diversas da 

prisão. Impossibilidade. Recurso não provido.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, e só se justifi ca 

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. A prisão preventiva, enquanto 

medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento 

de punição antecipada do indiciado ou do réu.

II - A concreta gravidade das condutas atribuídas ao recorrente e 

o justifi cado receio de reiteração criminosa, aliado à real possibilidade de 

se prejudicar a escorreita produção de prova, eis que responde a outros 
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processos, revestem-se de idoneidade para justifi car a segregação cautelar 

(Precedentes).

III - Não se faz viável a substituição da custódia por medidas 

cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem 

pública, à instrução e à aplicação da lei penal.

Recurso ordinário 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 Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente: Dr. Pedro de Albuquerque e Sá (p/recte)

Brasília (DF), 13 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 21.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas 

Corpus, interposto por Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho, em face da 

denegação da ordem anteriormente pleiteada junto à 8ª Turma do eg. Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, nos autos 5053266-66.2017.4.04.0000/PR.

Vê-se do procedimento que o recorrente foi processado, e condenado, em 

13 de junho de 2017, pelo Juízo da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba/

PR, pelos delitos insertos nos artigos 317, § 1º do Estatuto Repressivo (Corrupção 

passiva) e pelo artigo 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998 (Lavagem de capitais), à pena 

de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, uma vez 

que foi apontado como integrante de um grande esquema de corrupção e lavagem 

de dinheiro, consistentes no pagamento de vantagem indevida ao então Governador 

do Estado do Rio de Janeiro (Sérgio Cabral), em decorrência do contrato celebrado 

entre a Andrade Gutierrez e a Petrobrás, para obras de terraplanagem no Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro/COMPERJ.
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Quando da prolação da sentença condenatória, o Juízo da 13ª Vara 

Federal de Curitiba/PR negou o direito de recorrer em liberdade e manteve 

a prisão preventiva anteriormente decretada em 21 de novembro de 2016 

(prisão temporária convertida em preventiva). Na oportunidade, reiterou-se no 

referido decisum os mesmos fundamentos da decisão cautelar (autos n. 5056390-

43.2016.4.04.7000/PR - risco à ordem pública e à instrução criminal) e destacou-

se, ainda, a necessidade de se prevenir o envolvimento dos condenados em outros 

esquemas delituosos, além de evitar o recebimento do saldo da propina em acertos de 

corrupção, visando impedir ou difi cultar novas condutas de ocultação e dissimulação do 

produto do crime.

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o eg. Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, que, à unanimidade de votos, denegou a ordem, 

cuja ementa a seguir transcrevo (fl s. 243/244):

“Operação Lava-Jato”. Habeas corpus. Código de Processo Penal. Prisão 

preventiva. Materialidade e indícios de autoria. Presença dos requisitos. 

Corrupção. Cartel de licitações. Sociedade de economia mista. Lavagem de 

dinheiro. Complexo envolvimento do criminoso. Novos paradigmas. Prolação 

de sentença condenatória. Manutenção dos pressupostos e requisitos. Cognição 

exauriente.

1. A prisão provisória é medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas 

hipóteses em que presente a necessidade, real e concreta, para tanto.

2. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus 

commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios sufi cientes de 

autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública, à instrução ou à 

aplicação da lei penal.

3. A complexidade e as dimensões das investigações relacionadas com a 

denominada “Operação Lava-Jato”, os refl exos extremamente nocivos decorrentes 

da infi ltração de grande grupo criminoso em sociedade de economia mista federal, 

bem como o desvio de quantias nunca antes percebidas, revela a necessidade de 

releitura da jurisprudência até então intocada, de modo a estabelecer novos 

parâmetros interpretativos para a prisão preventiva, adequados às circunstâncias 

do caso e ao meio social contemporâneo aos fatos.

4. Em grupo criminoso complexo e de grandes dimensões, a prisão cautelar deve 

ser reservada aos investigados que, pelos indícios colhidos, possuem o domínio do 

fato, como os representantes das empresas envolvidas no esquema de cartelização, 

ou que exercem papel importante na engrenagem criminosa.

5. Havendo prova e conclusão a respeito da responsabilidade criminal do paciente 

com a prolação de sentença penal condenatória, justifi ca-se a decretação da prisão 

preventiva, para a garantia da ordem pública para assegurar a aplicação da lei penal.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 883-1026, Julho/Setembro 2018 995

6. À luz do art. 387, parágrafo único do CP, via de regra, é garantido ao réu o 

direito de recorrer em liberdade, sendo lícita, contudo, a manutenção ou decretação 

da prisão processual, caso presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP (HC 

114.323, Luiz Fux, STF).

7. 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), sobretudo por se tratar de decisão fundada em cognição 

exauriente.

8. Se é admissível a prisão cautelar já na fase de inquérito policial ou no início do 

processo, quando houver prova da existência do crime e indício sufi ciente de autoria, 

com mais razão deve-se aceitá-la após longa instrução e condenação, ainda que 

pendente de apreciação recurso de apelação.

9. Hipótese em que não amenizados os requisitos da prisão preventiva antes 

decretada, consistentes na garantia à ordem pública e à instrução criminal, deve ser 

mantida a segregação do paciente.

10. Ordem de habeas corpus denegada.

No presente recurso, sustenta o Impetrante a ilegalidade da prisão cautelar, 

por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, 

aduzindo, em síntese: (a) Que as circunstâncias pessoais do paciente já não 

seriam as mesmas, pois não mais ocupa o cargo de Secretário de Estado, 

estancando-se a possibilidade de reiteração delitiva, em razão do afastamento 

das respectivas funções; (b) Que não resta vulnerada a ordem pública, mormente 

pelo fato de já ter sido prolatada sentença condenatória, ao passo em que, em 

liberdade, não apresentaria qualquer risco à sociedade; (c) No que se refere 

à garantia da aplicação da lei penal, não se baseou o acórdão objurgado em 

dados empíricos e aptos a demonstrar a que ponto a soltura do recorrente se 

converteria em eventual óbice ao cumprimento do comando normativo; (d) Que 

a sentença penal condenatória em desfavor do recorrente não potencializaria a 

manutenção da prisão preventiva, principalmente quando ainda não acobertada 

pelo manto da coisa julgada; (e) Que há excesso de prazo na “formação da culpa” 

(fl s. 264), pois a restrição de liberdade se arrasta ao longo de mais de 11 (onze) 

meses, sendo irrelevante a existência de sentença condenatória, confi gurando 

clara e indevida antecipação da pena; (f ) Que há outras medidas cautelares 

menos gravosas e aptas a resguardar a produção de provas.

Por fi m, requer o provimento da presente irresignação, para que seja reformado 

o acórdão recorrido e revogada a prisão preventiva imposta ao recorrente. 

Alternativamente, postula pela substituição da custódia por medidas cautelares 

diversas do cárcere, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
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Às fl s. 490/491, o recurso foi admitido pela Corte de Origem.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal pugnou pelo 

conhecimento, todavia, pelo não provimento do recurso (fl s. 506/518).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Trata-se de Recurso Ordinário em 

Habeas Corpus, interposto por Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho, em 

que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente da decretação 

de sua prisão preventiva, em descompasso com os pressupostos e fundamentos 

exigidos pelo ordenamento jurídico.

Inicialmente, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, para 

a decretação da prisão preventiva, é imprescindível a demonstração da prova da 

existência do crime e indícios sufi cientes de autoria.

Pois bem. Compulsando as informações colacionadas ao procedimento, 

pode-se extrair que foram imputados aos acusados Adriana Ancelmo, Carlos 

Carvalho Miranda, Sérgio Cabral e ao recorrente Wilson Carlos Cordeiro da Silva 

Carvalho, os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, juntamente, nesse 

último fato, com a acusada e esposa do recorrente Mônica Araújo Macedo Carvalho.

Relata-se que a empreiteira Andrade Gutierrez teria acertado o pagamento 

de vantagem indevida ao então Governador Sérgio Cabral, envolvendo todo 

grande contrato avençado pela empresa no Estado do Rio de Janeiro, sendo 

que, no caso em mesa, os fatos se direcionam especifi camente às propinas 

pagas no âmbito do contrato de terraplanagem do Complexo Petroquímico do 

Rio de Janeiro, celebrado entre o Consórcio Terraplanagem/COMPERJ e a 

Petrobrás, em 28/03/2008, cujo o valor original de R$ 819.800.000,00, sofreu 

cinco aditivos, os quais levaram ao incremento da quantia ao patamar de R$ 

1.179.845.319,30 (fl . 229).

O negócio jurídico teria sido fi rmado pela Andrade Gutierrez, no âmbito 

dos ajustes fraudulentos de licitação que foram realizados entre as empresas 

fornecedoras da Petrobrás, sendo que as propinas foram implementadas pelos 

dirigentes da própria construtora (Andrade Gutierrez) com o então Governador 

(Sérgio Cabral) e seus associados (incluíndo o recorrente), frente à concordância 

de Rogério Nora de Sá, Presidente da empresa (Andrade Gutierrez), assim 
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como de Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, Diretor Geral da empresa 

(Andrade Gutierrez).

No âmbito dos benefi ciários, vale salientar que teriam participado dos irregulares 

acertos, bem como da operacionalização da empreitada, o próprio Governador (Sérgio 

Cabral), o recorrente Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho, além de Carlos de 

Carvalho Miranda (fl . 230).

Constatou-se, também, que foram pagos cerca de R$ 2.700.000,00 em 

propinas, com inúmeros delitos de lavagem do produto do crime de corrupção, 

através de diversas modalidades de ocultação e dissimulação (inclusive mediante 

aquisições de bens com vultosos pagamentos em dinheiro), utilizando-se valores 

ilicitamente recebidos e a interposição de terceiras pessoas, além da estruturação 

de depósitos, também em espécie, em quantia inferior a R$ 10.000,00, para 

evitar os sistemas de controle e prevenção contra a lavagem de dinheiro 

instituídos pela Lei n. 9.613/1998 e pela Circular n. 3.461, de 24/07/2009, do 

Banco Central.

Após decretada a prisão temporária em desfavor do paciente, foi a mesma 

convertida em custódia preventiva, na data de 21/11/2016, cotejando-se os diversos 

elementos de convicção, dentre eles as declarações dos colaboradores Rogério Nora de 

Sá, Paulo Roberto Costa, Alberto Quintaes, integrados pelos interrogatórios, em sede 

policial, de Sergio Cabral e Carlos Miranda (fl s. 49).

Na oportunidade, verifi cou-se a existência de fortes indícios de que os 

valores recebidos pela GRALC Consultoria consistiram em pagamentos 

dissimulados de propinas em favor de Sérgio Cabral e Carlos Mirada, ao mesmo 

passo em que, após serem cumpridas diligências de busca e apreensão na casa 

do recorrente (Wilson Carlos), foi apreendido documento com anotações por 

ele manuscritas, nas quais constam instruções para que a empresa Print Gpost 

efetuasse depósito na conta da empresa LRG Consultoria e Participações 

(GRALC Consultoria), em virtude de serviços supostamente prestados pela 

Print Gpost, constando como contato a pessoa de “Carlos Miranda, tel. 2511-

7977” (fl . 50).

Como bem destaca o Magistrado na decisão que converteu a custódia 

temporária em preventiva, as referidas anotações, frente ao contexto fático 

apresentado, vinculariam materialmente o recorrente (Wilson Carlos), aos 

depósitos (propinas) efetuados nas contas das empresas LRG Consultoria 

(antiga Gralc Consultoria).
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Na mesma ocasião, foram colhidos indícios de que o recorrente (Wilson 

Carlos) e sua esposa Monica Araújo Macedo Carvalho possuíam padrão de 

vida extremamente elevado e incompatível com as rendas por eles declaradas às 

autoridades fi scais (sendo que foi informado pelo próprio paciente que estaria 

desempregado desde abril de 2014, após a sua saída do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro), o que inclui a propriedade de uma residência de luxo no 

Município de Mangaratiba, no Estado do Rio de Janeiro, no valor de 6.000.000 

(seis milhões) de reais, aparentemente não declarado aos órgãos de fi scalização.

Da mesma forma, diversos outros documentos foram encontrados em 

sua residência, também quando do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, que indicavam a constante prática de lavagem de dinheiro por parte 

do recorrente, isso, aliado às informações decorrentes da quebra de sigilo fi scal 

então decretada pelo Juízo de primeiro grau, e pela 7ª Vara Criminal Federal 

do Rio de Janeiro, demonstra que o recorrente Wilson Carlos e seus familiares 

(à semelhança do ocorrido com Sergio Cabral, Carlos Miranda e Adriana 

Ancelmo) teriam por padrão de conduta a aquisição de bens mediante vultuosos 

pagamentos em espécie.

Destacou o Magistrado quando da conversão da prisão temporária em 

preventiva que:

“Wilson Carlos contratou em 03/2010 a empresa ALB Veículos Especiais 

para executar serviços de blindagem automotiva, por R$ 45.000,00, por meio de 

cinco boletos pagos em espécie.

Adquiriu, ainda, poltrona de massagem pelo valor de R$ 17.300,00, junto 

à empresa Maxcoil Colchões Ltda, tendo efetuado o pagamento por meio de seis 

depósitos em espécie em contracorrente na mesma data de 10/12/2013.

O mesmo padrão de depósitos em espécie foi verifi cado em aquisições pela 

esposa do investigado Monica Carvalho. Em maio de 2014, adquiriu móveis 

da empresa Móveis Ninho Ltda pelo valor total de RS 10.670,00, mediante 

pagamento em espécie. Em julho de 2014, adquiriu equipamentos de iluminação 

junto à empresa Delia Luce Iluminação pelo valor total de R$ 7.090,00, mediante 

pagamento em espécie, e no mesmo mês, adquiriu artigos de decoração junto à 

Prima Casa Decorações Ltda, pelo valor de R$ 11.900,00, em espécie” (fl . 51).

Corroborando ainda mais os necessários pressupostos (já na esfera da 

certeza e não mais na dimensão da probabilidade), foi proferida a sentença, com 

a condenação do recorrente, (a) por um crime de corrupção passiva do art. 

317 do CP, com a causa de aumento na forma do § 1º do mesmo artigo, pela 
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solicitação e recebimento de vantagem indevida no contrato de terraplanagem 

do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ); e (b) por dois 

crimes de lavagem de dinheiro do art. 1º, caput, inciso V, da Lei n. 9.613/1998, 

pela aquisição, com produto de crime de corrupção, de bens e serviços com 

recursos vultosos em espécie e com estruturação de transações fi nanceiras para 

prevenir a identifi cação pelos sistemas de prevenção e controle de lavagem de 

dinheiro no âmbito das instituições fi nanceiras (fl . 233).

No compasso, uma vez demonstrados os pressupostos da prisão preventiva, a 

decisão também revelou a presença dos fundamentos da medida, e que também 

estão elencados no referido art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, 

garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Da argumentação veiculada quando da decretação da prisão do recorrente, 

tanto na conversão da cautela temporária em preventiva, quanto da sua 

manutenção na sentença condenatória, não se vislumbra a existência de qualquer 

constrangimento ilegal que justifi que o provimento do recurso, isso porque, 

da análise da decisão reprochada, tem-se que a custódia estaria devidamente 

fundamentada, com indicação de dados concretos e tendentes à conformação 

dos referidos requisitos.

Vale destacar, no ponto, a particular gravidade das atitudes perpetradas pelo 

recorrente, as quais foram satisfatoriamente demonstradas, no sentido de se inserir 

os atos de corrupção e lavagem aqui descortinados, em um sistêmico contexto de 

reiteradas infrações penais praticadas pelo ex-Governador e seus associados (dentre 

eles o recorrente), ilustradas pelas nove ações penais contra eles já propostas na Justiça 

Federal do Rio de Janeiro, os quais se valiam de corriqueiros atos de cobrança, em 

percentual, de vantagem indevida em toda obra pública realizada naquela unidade 

da federação, cujo produto da corrupção era utilizado para, mediante estratagemas de 

ocultação e dissimulação, adquirir diversos e vultuosos bens de luxo (fl . 150).

A probabilidade de reiteração e persistência na prática de atividades 

ilícitas, evidenciados tanto na decisão que decretou a prisão preventiva, como 

na sentença condenatória, além do acórdão que denegou o habeas corpus, 

consubstanciam o requisito da garantia da ordem pública, densifi cando-o diante 

das singularidades da situação concreta.

O risco à ordem pública, destaca-se, não é afastado em razão de o recorrente 

Wilson Carlos não mais ocupar cargo público no presente momento, mormente pelo 

fato de não terem sido recuperados os valores recebidos a título de propinas, havendo 

indícios, ainda, (fl . 150) de terem Sérgio Cabral e o recorrente (Wilson Carlos), 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000

esvaziado suas contas antes da efetivação da restrição ordenada pelo Juízo de primeiro 

grau, o que se pode constatar pelos pequenos resultados que foram encontrados 

quando do bloqueio das referidas contas. (Evento 45 do processo 5056390- 

43.2016.4.04.7000).

Expressa a sentença condenatória que:

“587. Nem a vantagem indevida paga no presente caso, nem as propinas 

pagas em todo o contexto criminoso, cuja dimensão sequer ainda foi totalmente 

precisada, foram recuperadas integralmente.

588. Persiste, portanto, um risco de que o produto do crime seja submetido 

a novas operações de lavagem, colocando em risco a aplicação da lei penal no que 

se refere à sua recuperação, que também é um dos objetivos modernos do processo 

penal.

589. Não se pode ainda ignorar o risco do recebimento de novos valores de 

propina pelos condenados considerando o caráter sistemático de sua atividade.

[...]

596. Essa necessidade faz-se ainda mais presente diante da notória situação de 

ruína das contas públicas do Governo do Rio de Janeiro. Constituiria afronta permitir 

que os condenados persistissem fruindo em liberdade do produto milionário de seus 

crimes, inclusive com aquisição, mediante condutas de ocultação e dissimulação, de 

novo patrimônio, parte em bens de luxo, enquanto, por conta de gestão governamental 

aparentemente comprometida por corrupção e inépcia, impõe-se à população 

daquele Estado tamanhos sacrifícios, com aumentos de tributos e corte de salários 

e de investimentos públicos e sociais. Uma versão criminosa de governantes ricos e 

governados pobres” (fl s. 150/151).

Nesse diapasão, verifica-se a existência de elementos concretos a 

respaldar a prisão preventiva, a fi m de se garantir a ordem pública, possibilitando 

o desmantelamento da organização criminosa da qual se suspeita fazer parte o 

recorrente e, com isso, evitar a prática de novos crimes.

No ponto, vale colacionar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Habeas corpus. Alegação de ausência de fundamentação cautelar idônea 

para a prisão preventiva. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem indeferida. 

1. Devem ser desconsiderados quaisquer fundamentos que não tenham sido 

expressamente mencionados no decreto de prisão preventiva, pois, na linha da 

jurisprudência deste Supremo Tribunal, a idoneidade formal e substancial da 

motivação das decisões judiciais há de ser aferida segundo o que nela haja posto 
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o juiz da causa, não sendo dado “ao Tribunal do habeas corpus, que a impugne, 

suprir-lhe as faltas ou complementá-la” (Habeas Corpus n. 90.064, Rel. Ministro 

Sepúlveda Pertence, DJ 22.6.2007; 79.248, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 

12.11.1999; 76.370, Rel. Ministro Octavio Gallotti, DJ 30.04.1998). 2. 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 suficiente para a prisão preventiva. 3. Ordem denegada (HC 

95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmem Lúcia, DJe 20/2/2009. Destacou-se).

Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Crimes de fraude a 

licitação, lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados, de forma 

reiterada, em prejuízo da administração pública municipal. Organização criminosa. 

Prisão preventiva (CPP, art. 312). Alegada falta de fundamentação. Não ocorrência. 

Título prisional devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em 

face das circunstâncias concretas da prática criminosa, as quais indicam a real 

periculosidade do recorrente, apontado como líder da suposta organização 

criminosa. Necessidade de se interromper a atuação delituosa. Precedentes. Recurso 

não provido. 1. Inexiste ato confi gurador de fl agrante constrangimento ilegal 

praticado contra o recorrente advindo do título prisional, que se encontra 

devidamente fundamentado, uma vez que calcado em sua real periculosidade 

para a ordem pública, em face da gravidade dos crimes de fraude a licitação, 

lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados em prejuízo à 

administração pública municipal, de forma reiterada, nos anos de 2013, 2014 e 

2015, em um contexto fático de associação criminosa da qual o recorrente seria o 

líder. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é legítima a 

tutela cautelar que tenha por fi m resguardar a ordem pública quando evidenciada a 

necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização 

criminosa. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento (RHC 138.937/PI, 

Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toff oli, DJe 3/3/2017. Destacou-se).

Vale consignar, ademais, que a expressão dos valores envolvidos, somada à 

extensão temporal em que se desenvolveram as práticas acoimadas de criminosas, 

neste aspecto, faz pertinente a lição de PACELLI e FISCHER, segundo os 

quais é “perfeitamente aceitável a decretação de prisão preventiva para a garantia 

da ordem pública, desde que fundamentada na gravidade do delito, na natureza 

e nos meios de execução do crime, bem como na amplitude dos resultados danosos 

produzidos pela ação” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários 

ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Editora Atlas, 

2015, p. 673).

Casos como os que se extraem da designada “Operação lava-jato”, com 

efeito, merecer destaque a admoestação de FARIA COSTA, segundo o qual se 
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está defronte a “uma estrutura poderosamente organizada que se infi ltra aos mais 

diversos níveis da realidade social e que age, em qualquer circunstância, dentro dos 

pressupostos de uma forte cadeia hierárquica, cujo fi to é sempre o de conseguir uma 

maior acumulação de capital para, desse jeito, directa ou mediatamente, aumentar 

também o poder da organização”.

Conforme o autor português, este tipo de criminalidade ostenta como 

características, entre outras, a “perigosidade, gravidade e extensão dos fenómenos 

que o sustentam”, bem como uma “particular ressonância ao nível da opinião pública, 

determinando, simultaneamente, repúdio social”, implicando um “amolecimento da 

consciência ética”, de modo que, seguindo-se o seu alvitre: “vemos, sem grande 

difi culdade, que o que se vangloria e se erege em regra de ouro são os êxitos fáceis, as 

formas atrabiliárias de comportamentos, descosidas de quaisquer pontos referenciais, 

a lógica do lucro a qualquer custo. O que nada mais é, digamo-lo de forma sintética 

e precisa, do que a exaltação de uma vertente chamada ´cultura da corrupção´” 

(FARIA COSTA, José de. O branqueamento de capitais: algumas refl exões 

à luz do Direito Penal e da política criminal. In: Direito Penal Económico e 

Europeu - Textos doutrinários. Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p. 306-308).

Como é sabido, a gravidade genérica das condutas não autoriza a segregação 

cautelar. No entanto, a dinâmica dos fatos e os desdobramentos nefastos dos atos 

realizados revelam, a toda evidência, a gravidade concreta das condutas praticadas, 

que excedem, e muito, àquelas ínsitas aos tipos penais sob apuração.

A Segunda Turma do col. Supremo Tribunal Federal vem assentando que 

a gravidade concreta da conduta, reveste-se de idoneidade para amparar a segregação 

cautelar. Neste sentido:

Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Tráfi co de entorpecente. 

Prisão preventiva decretada com base em fundamentos idôneos. Periculosidade 

do recorrente evidenciada pelo modus operandi, gravidade concreta do crime 

e possibilidade de reiteração delitiva. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Este 

Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo 

modus operandi, a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são 

motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. Recurso 

ao qual se nega provimento (RHC 132.270/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen 

Lúcia. DJe 7/4/2016).

Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Crimes de fraude a 

licitação, lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados, de 

forma reiterada, em prejuízo da administração pública municipal. Organização 

criminosa. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Alegada falta de fundamentação. Não 

ocorrência. Título prisional devidamente fundamentado na garantia da ordem 
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pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, as quais 

indicam a real periculosidade do recorrente, apontado como líder da suposta 

organização criminosa. Necessidade de se interromper a atuação delituosa. 

Precedentes. Recurso não provido. 1. Inexiste ato configurador de flagrante 

constrangimento ilegal praticado contra o recorrente advindo do título prisional, 

que se encontra devidamente fundamentado, uma vez que calcado em sua real 

periculosidade para a ordem pública, em face da gravidade dos crimes de fraude a 

licitação, lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados em prejuízo à 

administração pública municipal, de forma reiterada, nos anos de 2013, 2014 e 2015, 

em um contexto fático de associação criminosa da qual o recorrente seria o líder. 

2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é legítima a 

tutela cautelar que tenha por fi m resguardar a ordem pública quando evidenciada a 

necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização 

criminosa. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento (RHC 138.937/PI, 

Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toff oli, DJe 3/3/2017).

Isso que se consignou já bastaria para afi rmar a idoneidade das decisões 

combatidas, mas há mais; é que, com a segregação, evitar-se-ia, também, o risco à 

instrução processual.

Compulsando as razões que edifi caram a sentença condenatória, ressai 

a presença de fortes indícios de que Carlos de Carvalho Miranda (coautor 

dos fatos imputados ao paciente e também condenado), sozinho ou a mando, teria 

suprimido provas, apagando mensagens eletrônicas que poderiam lhe comprometer 

criminalmente (bem como a seus comparsas, incluindo o recorrente) e que só foram 

descobertas porque entregues à Justiça pelas empreiteiras após o acordo de leniência. 

Vale destacar que embora tal supressão de prova não afete este processo já 

julgado, há ações penais e investigações em curso que não podem ser ignoradas.

Destaca o decisum:

“595. Assim, a prisão cautelar, além de prevenir o envolvimento dos condenados 

em outros esquemas criminosos, bem como prevenir o recebimento do saldo da propina 

em acertos de corrupção, também terá o salutar efeito de impedir ou difi cultar novas 

condutas de ocultação e dissimulação do produto do crime, já que este ainda não 

foi recuperado, o que resguardará a aplicação da lei penal, que exige identifi cação, 

sequestro e confi sco desses valores” (fl . 151).

No caso do recorrente, em particular, tem-se a gravidade concreta das 

condutas e os riscos de reiteração criminosa, somados à inequívoca necessidade de 

se garantir a instrução processual, dada a peculiaridade de sua condição. Tudo 

isso, em suma, torna isenta de dúvida a presença dos fundamentos da medida 

acauteladora, e determina, como corolário, a manutenção da prisão preventiva.
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Verifi ca-se, nesse painel, em face dos múltiplos riscos à ordem pública e 

à instrução processual (com a ressalva de que a situação do paciente não destoa 

da de outros investigados, sendo impossível supor a desagregação natural do 

grupo criminoso ou da sequência de atos delitivos sem a segregação cautelar dos 

personagens mais destacados), que não é viável substituir a prisão preventiva por 

medidas cautelares.

Este é o entendimento que vinha sendo fi rmado no âmbito desta Quinta 

Turma em processos relacionados à “Operação Lava-jato”, de minha relatoria, a 

saber:

Processo Penal. Prisão cautelar. Recurso ordinário em habeas corpus. Prisão 

preventiva decretada para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação 

da lei penal, e por conveniência da instrução, decretada no âmbito da Operação 

Lava-Jato. Alegação de inexistência de periculum libertatis e de fundamentação 

inidônea (genérica e abstrata). Inocorrência. Prisão devidamente fundamentada. 

Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário desprovido.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, e 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 - A prática reiterada de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, 

inclusive após a defl agração de fase ostensiva da operação Lava-Jato, evidencia a 

necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois há risco 

da prática de novos crimes.

III - Havendo indícios da existência de quantias milionárias obtidas por meio 

criminoso ainda pendentes de rastreamento, justifi ca-se a prisão preventiva, pois 

a liberdade do Acusado coloca em risco a possibilidade de haver o sequestro de 

tais quantias, frustrando assim a aplicação da lei penal, já que poderia praticar 

atos com vistas a ocultar o produto do crime.

IV - Existindo elementos a indicar que o Acusado buscou ocultar provas, mesmo 

que não relacionadas aos fatos que são objeto da Ação Penal na qual foi decretada 

sua prisão preventiva, a fundamentação para o decreto de prisão é idônea, pois 

indica que o Réu poderia vir a ocultar ou destruir, também, provas relacionadas à 

Ação Penal cuja instrução se busca assegurar.

V - Mostra-se insufi ciente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, 

previstas no art. 319 do CPP, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão 

cautelar, como na hipótese. Recurso ordinário desprovido (RHC 83.115/RS, Quinta 

Turma, de minha relatoria, DJe, 21/06/2017).
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Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Flagrante 

convertido em prisão preventiva. Fundamentação concreta. Periculosidade do 

agente. Variedade, natureza e quantidade da droga apreendida. Circunstâncias do 

delito. Reiteração delitiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Condições 

pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares alternativas. Insufi ciência. 

Desproporcionalidade entre a segregação preventiva e pena provável. 

Inviabilidade de exame na via eleita. Flagrante ilegalidade não evidenciada. 

Recurso desprovido.

1. 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 – CPP. Deve, 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.

2. No caso dos autos, verifi co que a prisão preventiva foi adequadamente 

motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a 

gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas 

pela natureza, variedade, quantidade da drogas apreendidas – 98 microtubos 

de cocaína, perfazendo 98 gramas e 50 invólucros de maconha, pesando 85 

gramas –, o que, somado ao fato de o réu responder a outros processos criminais, 

possuindo condenação penal anterior, estando, inclusive, no gozo de liberdade 

provisória quando da prática do novo delito, certifi ca a necessidade da custódia 

cautelar para garantia da ordem pública.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis 

do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando 

devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam 

que as providências menos gravosas seriam insufi cientes para a manutenção da 

ordem pública.

5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo 

e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas 

corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser 

imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime 

diverso do fechado. Recurso em habeas corpus desprovido (RHC 91.647/MG, 

Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe, 09/03/2018).

Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio. Inadequação 

da via eleita. Tráfi co de drogas e associação para o tráfi co. Concedida liberdade 

provisória pelo juízo de primeiro grau. Prisão preventiva decretada pelo 

Tribunal. Fundamentação idônea. Garantia ordem pública. Modus operandi. 

Evitar reiteração delitiva. Outra ação penal em andamento. Medidas cautelares. 

Inadequação. Ausência de constrangimento ilegal. Habeas corpus não conhecido.
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1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso 

próprio, a fi m de que não se desvirtue a fi nalidade dessa garantia constitucional, 

com a exceção de quando a ilegalidade apontada é fl agrante, hipótese em que se 

concede a ordem de ofício.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se 

de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar 

embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a 

existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios sufi cientes 

da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do 

Código de Processo Penal.

3. No particular, o acórdão que reformou a decisão concessiva da liberdade 

provisória e decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentado na 

necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se (i) o modus operandi 

e a quantidade de substância entorpecente apreendida (61 gramas de cocaína, 

distribuídos em 50 “buchas”, além de R$ 1.300,00, em espécie); e (ii) a possibilidade 

de reiteração delitiva, uma vez que dados da sua vida pregressa demonstram que 

o paciente responde a outra ação penal pela prática de delito da mesma espécie - 

tráfi co de drogas (estava sob o benefício da liberdade provisória). Adequação aos 

requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, 

quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, 

indicando que as providências menos gravosas seriam insufi cientes para acautelar 

a ordem pública.

5. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado, de ofício, por este Superior 

Tribunal de Justiça.

6. Habeas corpus não conhecido. (RHC 421.374/PR, Quinta Turma, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, DJe, 27/02/2018).

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso ordinário. 

Impossibilidade. Paciente acusado da prática de duplo homicídio qualifi cado, 

tentativa de homicídio e lesão corporal de natureza grave. Prisão preventiva. 

Segregação cautelar fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal. 

Garantia da ordem pública. Custódia justificada e necessária. Condições 

pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares alternativas. Insufi ciência e 

inadequação. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ não conhecido.

1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas 

na Constituição e na Lei n. 8.038/1990, passou a não mais admitir o manejo 

do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, 

entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os 

casos de fl agrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
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2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando 

demonstrado, com base em dados concretos, que a segregação mostra-se 

necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação 

da lei penal.

3. A custódia do paciente, na espécie, encontra-se devidamente embasada no 

art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se necessária para salvaguardar 

a ordem pública diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos delituosos, 

que revelam a gravidade em concreto da conduta em tese praticada.

4. Caso em que o paciente, em concurso de agentes, por motivo fútil (rixa 

anterior) e mediante disparos de arma de fogo, deliberadamente, matou dois 

indivíduos, tentou ceifar a vida de um terceiro e ofendeu a integridade física 

da quarta vítima, causando a esta debilidade permanente, o que demonstra a 

imprescindibilidade da segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, 

afastando o manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado de ofício 

por este Superior Tribunal.

5. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, 

condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a 

constrição cautelar, quando há nos autos elementos que autorizam a manutenção 

da medida extrema, como ocorre in casu.

6. “Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, 

quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, 

indicando que as providências menos gravosas seriam insufi cientes para acautelar 

a ordem pública” (RHC 88.371/PI, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017).

7. Habeas corpus não conhecido. (HC 422.068/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge 

Mussi, DJe, 28/02/2018).

Processo Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação. 

Tráfi co de drogas. Liberdade provisória. Art. 44 da Lei n. 11.343/2006. Declaração 

de inconstitucionalidade pelo STF. Possibilidade. Prisão preventiva. Quantidade e 

natureza do entorpecente apreendido. Circunstâncias do fl agrante. Necessidade 

de garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não caracterizado. Habeas 

corpus não conhecido.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacifi caram orientação no sentido 

de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 

constatada a existência de fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão 

“e liberdade provisória”, constante do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, determinando 

a apreciação dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, 

para que, se o caso, seja decretada a medida excepcional.
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3. 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.

4. No caso dos autos, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido 

(313,18g de cocaína), aliada às circunstâncias do flagrante, justificam o 

encarceramento cautelar do paciente, para garantia da ordem pública, consoante 

pacífi co entendimento desta Corte.

5. O fato de possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a 

decretação da prisão preventiva.

6. É “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta 

encontra-se justifi cada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social 

do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para 

acautelar a ordem pública” (HC 315.151/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015; HC 323.026/SP, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 17/9/2015).

7. Habeas corpus não conhecido. (HC 354.092/SP, Quinta Turma, Rel. Min. 

Ribeiro Dantas, DJe, 14/12/2017).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 93.978-SC (2018/0010774-1)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Recorrente: C K W

Advogados: Daisy Cristine Neitzke Heuer - SC014909

Ricardo Alexandre Deucher - SC015796

Recorrido: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

EMENTA

Recurso ordinário em habeas corpus. Falsificação, corrupção, 

adulteração ou alteração de produto destinado a fi ns terapêuticos ou 
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medicinais. Ter em depósito para entrega ou distribuição a consumo 

substância sem registro no órgão competente. Atipicidade da conduta 

imputada ao recorrente. Denúncia que descreve fatos que se amoldam 

ao tipo do inciso I do § 1º-B do artigo 273 do Código Penal. Coação 

ilegal não confi gurada.

1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus 

somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma 

indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a 

manifesta ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade 

do delito, e ainda, a atipicidade da conduta.

2. Na espécie, nos termos em que formulada a peça vestibular, 

o réu não foi acusado de falsifi car, corromper, adulterar ou alterar 

produto destinado a fi ns terapêuticos ou medicinais, mas sim de ter 

em depósito para distribuição e entrega a consumo produto sem 

registro no órgão de vigilância sanitária competente, o que afasta, de 

pronto, a alegação de inépcia da denúncia porque não teria descrito 

qual substância teria sido por ele supostamente falsifi cada, corrompida 

ou adulterada.

3. Ainda que a defesa questione a necessidade de registro da 

fosfoetanolamina porque não seria um medicamento, mas mero 

suplemento utilizado no combate ao câncer, o certo é que à luz do 

artigo 1º da Lei 6.360/1976 e do artigo 4º da Lei 5.991/1973, não 

há dúvidas de que a mencionada substância, para ser distribuída ou 

entregue a consumo, depende de prévio registro no órgão sanitário 

competente.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ADI 5.501 MC/

DF, suspendeu a efi cácia da Lei 13.269/2016, que permitia o uso da 

fosfoetanolamina sem o devido registro sanitário, sob o argumento 

de que o dever de fornecimento de medicamentos, embora essencial 

à concretização do Estado Social de Direito, não pode ser conduzido 

com o atropelo dos requisitos mínimos de segurança para o consumo 

da população, sob pena de esvaziar-se, por via transversa, o próprio 

conteúdo do direito fundamental à saúde.

5. Mesmo antes da suspensão da sua eficácia pelo Pretório 

Excelso, o citado diploma legal, embora tenha autorizado o uso 

da fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com 
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neoplasia maligna, somente permitiu a sua produção, manufatura, 

importação, distribuição, prescrição e dispensação por agentes 

regularmente autorizados e licenciados pela autoridade sanitária, 

tendo o Ministério Público Estadual destacado que, à época dos 

fatos, apenas o laboratório da Universidade de São Paulo - USP, 

poderia fazê-lo, e, mesmo assim, mediante determinação judicial, o 

que impede a sua aplicação retroativa ao recorrente.

6. A conduta imputada ao acusado, qual seja, a de manter em 

depósito para distribuição e entrega a consumo produto sem registro 

no órgão de vigilância sanitária, amolda-se, em princípio, ao crime do 

artigo 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal, não havendo que se falar, 

assim, em trancamento do processo por atipicidade, como almejado. 

Precedente.

7. Recurso desprovido.

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 recurso. Os Srs. 

Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Felix Fischer votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília (DF), 03 de maio de 2018 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 9.5.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de recurso ordinário em habeas 

corpus com pedido liminar interposto por C K W contra acórdão proferido pela 

4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no 

julgamento do HC 4014564-77.2017.8.24.0000/50000.

Noticiam os autos que o recorrente foi denunciado como incurso no artigo 

273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal.
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Buscando o trancamento do processo, a defesa impetrou prévio writ na 

origem, que não foi conhecido por se tratar de reiteração de pedido.

Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração, que foram 

acolhidos, denegando-se, contudo, a ordem pleiteada.

Sustentam os patronos do réu que não haveria justa causa para a persecução 

criminal.

Alegam que o acusado não teria falsificado, corrompido ou alterado 

qualquer produto, tendo apenas manipulado fórmula pendente de registro no 

órgão de vigilância sanitária, medida que seria questionável, uma vez que não 

se trataria de medicamento, mas de mero suplemento utilizado no combate de 

células cancerígenas.

Entendem que a fosfoetanolamina não seria substância, e sim o resultado 

advindo da manipulação de uma fórmula que utilizaria os elementos apreendidos 

com o recorrente, o que revelaria a inépcia da denúncia por ausência de descrição 

do produto supostamente falsifi cado, corrompido ou adulterado.

Advertem que o réu produziria o suplemento de forma filantrópica, 

objetivando salvar a vida das pessoas cometidas de câncer.

Consideram que o acusado não poderia ser processado criminalmente por 

produzir um produto que seria manipulado pelo laboratório da Universidade 

de São Paulo - USP, que também não possuiria autorização da ANAVISA para 

fazê-lo.

Aduzem que a repercussão acerca dos benefícios da utilização da 

fosfoetanolamina ensejou a edição da Lei 13.269/2016, que autorizou o seu uso 

sintético, e que embora a efi cácia do referido diploma legal tenha sido suspensa 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.501 MC/DF, no 

período de 13.4.2016 a 19.5.2016, a sua produção, mesmo sem registro, seria 

permitida em todo o território nacional, entendimento que deveria retroagir 

para alcançar o réu.

Asseveram que a conduta assestada ao acusado seria atípica, uma vez que 

a fosfoetanolamina não estaria relacionada pela ANVISA no rol de substâncias 

consideradas ilícitas.

Assentam que o crime do artigo 273 do Código Penal somente se 

configuraria se a substância estiver registrada na ANVISA e, a partir daí, 

venha a ser falsifi cada ou adulterada, o que, como visto, não ocorre com a 

fosfoetanolamina, que sequer possui registro no aludido órgão.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012

Requerem o provimento da insurgência para que seja reconhecida a 

atipicidade da conduta imputada ao recorrente.

Contra-arrazoado o reclamo (e-STJ fl s. 248/250), os autos ascenderam a 

esta Corte Superior de Justiça, tendo a liminar sido indeferida pelo eminente 

Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência deste Sodalício (e-STJ 

fl s. 261/264).

Prestadas as informações (e-STJ fls. 268/269), o Ministério Público 

Federal, às fl s. 325/333, manifestou-se pelo desprovimento do inconformismo.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Por meio deste recurso ordinário 

constitucional, pretende-se, em síntese, o reconhecimento da atipicidade da 

conduta imputada ao recorrente.

Segundo consta da denúncia, em cumprimento a mandado de busca 

e apreensão, o acusado foi surpreendido por agentes da vigilância estadual 

e por policiais militares em sua residência, no momento em que, voluntária 

e conscientemente, mantinha em depósito, para posterior distribuição e 

entrega, produtos que, periciados, revelaram conter, entre outros, a substância 

“fosfoetanolamina”, sem o devido registro na ANVISA (e-STJ fl . 11).

Conforme apurado, de forma continuada e reiteradamente até o dia 

23.6.2015, o réu mantinha em depósito e entregava às pessoas portadoras de 

neoplasia maligna, com o intuito de curar, amenizar os efeitos da doença ou 

melhorar a qualidade de vida dos enfermos, produtos que, em sua composição, 

além de outras substâncias, possuíam fosfoetanolamina, em desacordo com as 

determinações legais e regulamentares (e-STJ fl s. 11/12).

Nos termos das Leis 6.630/1976 e 9.782/1999, bem como da Nota 

Técnica 56/2015 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, 

a distribuição e prescrição da fosfoetanolamina somente são permitidas por 

agentes regularmente autorizados e licenciados pela autoridade sanitária 

competente, sendo que o recorrente não detinha a necessária autorização ou 

licença (e-STJ fl . 12).

Outrossim, por força da Lei 13.269/2016, cuja eficácia foi suspensa 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.501 MC/DF, a 
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distribuição e a prescrição da fosfoetanolamina somente passaram a ser 

permitidas, independentemente do registro sanitário, em caráter excepcional 

por determinados laboratórios e apenas enquanto estiverem em curso estudos 

clínicos sobre a substância (e-STJ fl . 12).

À época dos fatos, somente o laboratório da Universidade de São Paulo 

- USP, é que poderia, excepcionalmente, proceder à distribuição e entrega da 

substância, e apenas mediante determinação judicial (e-STJ fl . 12).

Assim, o Ministério Público imputou ao recorrente a prática do crime 

previsto no artigo 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal, verbis:

Falsifi cação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fi ns 

terapêuticos ou medicinais

Art. 273. Falsifi car, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fi ns 

terapêuticos ou medicinais:

Pena – reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em 

depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o 

produto falsifi cado, corrompido, adulterado ou alterado.

(...)

§ 1º-B. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 

1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:

I – sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente;

Feitos tais esclarecimentos, sabe-se que se sedimentou na doutrina e 

jurisprudência pátria o entendimento de que, para se acolher o pleito de 

trancamento da ação penal na via do habeas corpus e do recurso ordinário em 

habeas corpus, é necessário que exsurja, à primeira vista, sem exigência de dilação 

de provas, a ausência de justa causa para a sua defl agração e/ou continuidade, 

consoante, aliás, assevera Vicente Greco Filho:

No habeas corpus, não se deve fazer o exame da prova de processo em tela, 

o que é cabível através dos meios de defesa de que dispõe o réu no curso da 

ação. Todavia, aliando-se o inc. VI do art. 648 com o inc. I, que considera ilegal a 

coação sem justa causa, a jurisprudência e a doutrina têm trancado a ação penal 

quando não houver base para a acusação, fazendo, assim, análise das provas. O 

exame, contudo, não é o mesmo que seria feito pelo juiz ao proferir sentença 

condenatória ou absolutória. Trata-se de um exame de que deve resultar, 

inequivocadamente, a ausência, em tese, de possibilidade da acusação, de forma 

que a absoluta inviabilidade de processo signifi que constrangimento indevido. 
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Seria o caso, por exemplo, de ação penal por fato atípico ou em que alguém é 

acusado sem nenhuma prova que sustente a imputação que lhe é feita (Manual 

de processo penal. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 394).

Na espécie, nos termos em que formulada a peça vestibular, o réu não 

foi acusado de falsifi car, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a 

fi ns terapêuticos ou medicinais, mas sim de ter em depósito para distribuição 

e entrega a consumo produto sem registro no órgão de vigilância sanitária 

competente, o que afasta, de pronto, a alegação de inépcia da denúncia porque 

não teria descrito qual substância teria sido por ele supostamente falsifi cada, 

corrompida ou adulterada.

Quanto à necessidade ou não de registro da fosfoetanolamina, é cediço que 

a Lei 6.360/1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que fi cam sujeitos 

os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, 

saneantes e outros produtos, prevê, no artigo 12, que nenhum dos produtos nela 

mencionados, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à 

venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde.

Confi ra-se, por oportuno, o caput do do mencionado dispositivo legal:

Art. 12. Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, 

poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de 

registrado no Ministério da Saúde.

Por conseguinte, ainda que a defesa questione a necessidade de registro 

da substância fosfoetanolamina porque não seria um medicamento, mas mero 

suplemento utilizado no combate ao câncer, o certo é que à luz da Lei 6.360/1976, 

até mesmo este tipo de produto está sujeito ao controle do Ministério da Saúde, 

consoante se extrai do artigo 1º, que estabelece que “fi cam sujeitos às normas 

de vigilância sanitária instituídas por esta Lei os medicamentos, as drogas, os 

insumos farmacêuticos e correlatos, defi nidos na Lei número 5.991, de 17 de 

dezembro de 1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, 

saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros 

adiante defi nidos”.

Por sua vez, a Lei 5.991/1973 assim conceitua as drogas, medicamentos, 

insumos farmacêuticos e correlatos:

Art. 4º - Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos:

I - Droga - substância ou matéria-prima que tenha a fi nalidade medicamentosa 

ou sanitária;
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II - Medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, 

com fi nalidade profi lática, curativa, paliativa ou para fi ns de diagnóstico;

III - Insumo Farmacêutico - droga ou matéria-prima aditiva ou complementar 

de qualquer natureza, destinada a emprego em medicamentos, quando for o 

caso, e seus recipientes;

IV - Correlato - a substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado 

nos conceitos anteriores, cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção 

da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou a fi ns 

diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos 

dietéticos, óticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários;

Desse modo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, não há dúvidas 

de que a fosfoetanolamina, para ser distribuída ou entregue a consumo, depende 

de prévio registro no órgão sanitário competente.

Aliás, não foi por outra razão que o Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento da ADI 5.501 MC/DF, suspendeu a efi cácia da Lei 13.269/2016, 

que permitia o uso da fosfoetanolamina sem o devido registro sanitário.

Da leitura do voto do Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, extrai-se que 

“ao suspender a exigibilidade do registro sanitário da fosfoetanolamina sintética, 

o ato atacado discrepa das balizas constitucionais concernentes ao dever estatal 

de reduzir o risco de doença e outros agravos à saúde dos cidadãos”, sendo que 

“elaboração do ato impugnado, o Congresso Nacional, ao permitir a distribuição 

de remédio sem o controle prévio de viabilidade sanitária, não cumpriu com o 

dever constitucional de tutela da saúde da população”.

Na ocasião, salientou-se que “a aprovação do produto no órgão do 

Ministério da Saúde é condição para industrialização, comercialização e 

importação para fi ns comerciais, segundo o artigo 12 da Lei n. 6.360/1976”, pois 

“o registro ou cadastro mostra-se condição para o monitoramento, pela Agência 

fi scalizadora, da segurança, efi cácia e qualidade terapêutica do produto”, e que 

“ante a ausência do registro, a inadequação é presumida”.

Acrescentou-se que, “no caso, a lei suprime, casuisticamente, a exigência 

do registro da fosfoetanolamina sintética como requisito para comercialização, 

evidenciando que o legislador deixou em segundo plano o dever constitucional 

de implementar políticas públicas voltadas à garantia da saúde da população”, 

pois “o fornecimento de medicamentos, embora essencial à concretização do 
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Estado Social de Direito, não pode ser conduzido com o atropelo dos requisitos 

mínimos de segurança para o consumo da população, sob pena de esvaziar-se, 

por via transversa, o próprio conteúdo do direito fundamental à saúde”.

Melhor sorte não socorre a defesa no que diz respeito à almejada aplicação 

retroativa da Lei 13.269/2016 ao recorrente.

Isso porque mesmo antes da suspensão da sua efi cácia pelo Pretório Excelso, 

o citado diploma legal, embora tenha autorizado o uso da fosfoetanolamina 

sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, somente permitiu 

a sua produção, manufatura, importação, distribuição, prescrição e dispensação 

por agentes regularmente autorizados e licenciados pela autoridade sanitária, tendo 

o Ministério Público Estadual destacado que, à época dos fatos, apenas o 

laboratório da Universidade de São Paulo - USP, poderia fazê-lo, e, mesmo 

assim, mediante determinação judicial.

Irretocável, no ponto, o aresto impugnado, no qual se consignou que 

“embora a edição da Lei n. 13.269/2016 tenha passado a permitir a distribuição 

e a prescrição de fosfoetanolamina, o artigo 4º do referido diploma legal 

é bastante claro em restringir a permissão somente a agentes regularmente 

autorizados e licenciados pela autoridade sanitária competente”, razão pela 

qual, “mesmo no período em que a mencionada lei vigorou, até ser suspensa 

pelo Supremo Tribunal Federal (ADI n. 5.501), a conduta do paciente não era 

permitida, sendo, pois, penalmente típica” (e-STJ fl . 224).

Finalmente, razão não assistente aos impetrantes no que toca à afi rmação 

de que a conduta do recorrente seria atípica porque a fosfoetanolamina não 

estaria relacionada pela ANVISA no rol de substâncias consideradas ilícitas, 

confi gurando-se o crime do artigo 273 do Estatuto Repressivo somente se a 

substância estiver registrada na ANVISA e for falsifi cada ou adulterada.

Com efeito, consoante já ressaltado alhures, o réu não foi acusado de 

falsifi car, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fi ns terapêuticos ou 

medicinais, mas sim de ter em depósito para distribuição e entrega a consumo 

produto sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, ou seja, é 

justamente a falta de registro na ANVISA que tornam típicos os fatos a ele 

imutados.

Ao comentar o inciso I do § 1º-B do artigo 273 do Código Penal, Cleber 

Masson explica que se pune “a conduta daquele que importa, vende, expõe à 
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venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega 

a consumo produto sem o devido registro no órgão sanitário, quando lhe é 

exigível” (Código Penal Comentado. Volume 3. 6ª ed. São Paulo: Método, 2016, 

p. 333).

Portanto, a conduta imputada ao acusado, qual seja, a de manter em 

depósito para distribuição e entrega a consumo produto sem registro no órgão 

de vigilância sanitária, amolda-se, em princípio, ao crime em questão, o que 

impede o trancamento do processo, como almejado.

Em caso semelhante, assim já decidiu esta colenda Quinta Turma:

Penal. Agravo regimental no recurso especial. Importação de medicamentos 

falsifi cados, sem registro no órgão competente e de procedência ignorada. Art. 

273, §§ 1º, 1º-A e 1º-B, I e V, do CP. Competência do juízo. Desclassifi cação para o 

artigo 334 do CP. Impossibilidade. Causa de aumento do artigo 40, inciso I, da Lei 

n. 11.343/2006. Ausência de bis in idem.

(...)

4. O Juízo sentenciante e a Corte de origem consignaram que o acusado tinha 

plena consciência de que os medicamentos apreendidos eram falsifi cados ou 

não possuíam registro no órgão de vigilância sanitária competente e eram de 

procedência ignorada, mesmo assim importou-os do Paraguai para o Brasil, a fi m 

de remetê-los por meio da empresa Viação Garcia para a cidade de Presidente 

Prudente/SP, local de sua residência, para que lá fossem comercializados. Assim, 

não se pode falar na ocorrência de bis in idem na aplicação da causa de aumento 

de pena pela transnacionalidade (art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006), em razão 

de o art. 273, §§ 1º e 1º-B do CP prever as condutas de “importar” e “de qualquer 

forma distribuir”, pois trata-se de tipo penal de ação múltipla, e o fato de o agente 

ter remetido os medicamentos importados para a cidade de Presidente Prudente/

SP, para que lá fossem comercializados, já conduz à confi guração da tipicidade do 

crime em questão.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.659.315/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017)

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

É o voto.
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 45.793-SC 

(2014/0136623-4)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: Marciano Galvão

Recorrente: Julio Cesar Bittencourt

Recorrente: Katia Cristina Moreira

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina

Recorrido: Marcos Antonio Queiroz

Recorrido: Ana Claudia da Silva Queiroz

Recorrido: Alexandre Duhring

Recorrido: Sirlaine Damaris Dias

Recorrido: Jessica Samara Lopes

Recorrido: Santelino Izidoro de Souza Junior

Recorrido: Susy Hiroko Minamizaki Ribeiro

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

Interes.: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

EMENTA

Recurso ordinário em mandado de segurança. Atuação da 

Defensoria Pública como assistente de acusação: possibilidade. 

Desnecessidade de norma regulamentar estadual autorizando o 

exercício de tal função. Inexistência de empecilho a que a Defensoria 

represente, no mesmo processo, vítima e réu. Direito de acesso 

universal à justiça.

1. Nos termos do art. 4º, XV, da Lei Complementar 80/1994, 

é função da Defensoria Pública, entre outras, patrocinar ação penal 

privada e a subsidiária da pública. Sob esse prisma, mostra-se 

importante a tese recursal, pois, se a função acusatória não se contrapõe 

às atribuições institucionais da Defensoria Pública, o mesmo ocorre 

com o exercício da assistência à acusação. Precedentes.

2. “A Defensoria Pública é instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, notadamente pela defesa, em todos os graus 
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de jurisdição, dos necessitados (art. 134 da CR). Essa essencialidade 

pode ser traduzida pela vocação, que lhe foi conferida pelo constituinte 

originário, de ser um agente de transformação social, seja pela redução 

das desigualdades sociais, seja na afi rmação do Estado Democrático 

de Direito ou na efetividade dos direitos humanos, mostrando-

se, outrossim, eficiente mecanismo de implementação do direito 

fundamental previsto art. 5º, LXXIV, da C.R” (RHC 092.877, Rel. 

Min. Maria Th ereza de Assis Moura, julgado em 18/04/2018, publicado 

no DJe de 23/04/2018).

3. Para bem se desincumbir desse importante papel de garantir o 

direito de acesso à Justiça aos que não têm como arcar com os custos 

de um processo judiciário, o legislador assegurou à Defensoria Pública 

um extenso rol de prerrogativas, direitos, garantias e deveres, de estatura 

constitucional (art. 134, §§ 1º, 2º e 4º, da CR) e legal (arts. 370, § 4º, 

do Código de Processo Penal, 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, 4º, V, e 

44, I, da Lei Complementar n. 80/1994), permeados diretamente por 

princípios que singularizam tal instituição.

Assim sendo, ainda que não houvesse disposição regulamentar 

estadual autorizando expressamente a atuação da defensoria pública 

como assistente de acusação, tal autorização derivaria tanto da teoria 

dos poderes implícitos, quanto das normas legais e constitucionais 

já mencionadas, todas elas concebidas com o escopo de possibilitar 

o bom desempenho da função constitucional atribuída à Defensoria 

Pública.

4. Não existe empecilho a que a Defensoria Pública represente, 

concomitantemente, através de Defensores distintos, vítimas de um 

delito, habilitadas no feito como assistentes de acusação, e réus no 

mesmo processo, pois tal atuação não confi gura confl ito de interesses, 

assim como não configura conflito de interesses a atuação do 

Ministério Público no mesmo feito como parte e custos legis, podendo 

oferecer opiniões divergentes sobre a mesma causa.

Se assim não fosse, a alternativa restante implicaria reconhecer 

que caberia à Defensoria Pública escolher entre vítimas e réus num 

mesmo processo os que por ela seriam representados, excluindo uns 

em detrimento de outros. Em tal situação, o resultado seria sempre 

o de vedação do acesso à Justiça a alguns, resultado que jamais se 
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coadunaria com os princípios basilares de igualdade e isonomia entre 

cidadãos que norteiam a Constituição, inclusive na forma de direitos 

e garantias fundamentais (art. 5º, caput, CF) que constituem cláusula 

pétrea (art. 60, § 4º, IV da CF).

5. Recurso ordinário a que se dá provimento, para reconhecer o 

direito dos impetrantes de se habilitarem como assistentes da acusação 

na ação penal, no estado em que ela se encontrar.

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), 07 de junho de 2018 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Presidente e Relator

DJe 15.6.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Cuida-se de recurso ordinário 

em mandado de segurança interposto por Marciano Galvão, Júlio César 

Bittencourt e Kátia Cristina Moreira do Amaral, representados pela Defensoria 

Pública de Santa Catarina, contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do TJ/SC 

que denegou a segurança por eles pleiteada e por meio da qual pretendiam seu 

ingresso na lide como assistentes da acusação, na ação penal n. 038.13.026462-

5, movida contra Marcos Antônio Queiroz e Ana Claudia da Silva Queiroz, além 

de outros réus, acusados dos crimes descritos nos arts. 288, 171, caput, do CP 

e 65 da Lei 4.591/64, por terem vendido aos impetrantes e a outras vítimas 

apartamentos em empreendimentos imobiliários sem que sequer houvesse 

projeto de construção, alvará e registro.

Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:

Mandado de segurança em matéria criminal. Insurgência contra indeferimento 

de pedido de habilitação da Defensoria Pública como assistente de acusação. 
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Inviabilidade. Inexistência de disposição regulamentar acerca da possibilidade 

do referido órgão atuar como assistente de acusação. Ademais, vítimas que estão 

assistidas pelo Ministério Público, o qual conduz a ação penal. Direito líquido e certo 

inexistentes. Segurança denegada.

(Mandado de Segurança n. 2014.002369-2, Rel. Desembargadora Marli 

Mosimann Vargas, 1ª Câmara Criminal, unânime, julgado em 11/03/2014, DJe de 

19/03/2014)

Esclarecem que, “Tendo em vista que boa parte das vítimas dos fatos 

narrados na denúncia são pessoas de baixa renda, muitas das quais, iludidas pelo 

‘atraente’ negócio, entregaram como sinal economias arrecadadas por toda uma 

vida, em valores que partiam de R$ 4.900,00, além de parcelas mensais que 

partiam de R$ 199,00, a Defensoria Pública também ingressou com ação civil 

pública postulando a reparação dos danos individuais homogêneos causados aos 

consumidores e buscando resguardar/descobrir algum patrimônio que reste em 

nome dos envolvidos para saldar as indenizações (autos 038.13.032317-6 em 

trâmite na 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Joinville)” (e-STJ fl . 156).

Insistem na possibilidade de figurarem no feito como assistentes da 

acusação, ponderando não existir empecilho a que a Defensoria Pública os 

represente e represente também alguns dos réus, no mesmo feito, “sem que isso 

represente qualquer ‘confl ito de interesses’ ou tergiversação, já que, obviamente, 

são membros diversos que atuam em favor das partes adversas, com a ética e a 

lealdade que se espera de um agente público” (e-STJ fl . 157).

Argumentam que, contrariamente ao assentado no acórdão recorrido, 

o fato de a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina não dispor de 

“normas regulamentares” que lhe facultem atuar como assistente de acusação 

não a impediria de representar hipossufi cientes que têm interesse em atuar 

como assistente de acusação, tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, 

e art. 134 da CRFB c/c art. 268 do CPP c/c art. 40, incisos V e XV, e § 5º c/c art. 

128, XI, LC 80/1994 e art. 4º, incisos V e XIII, e § 2º c art. 46, X, LCE 575/12, 

dispositivos esses que reconhecem a existência de “um dever estatal de prover 

de forma integral o serviço de assistência jurídica, ou seja, tal assistência deve 

abranger toda e qualquer necessidade jurídica do hipossufi ciente economicamente 

nas situações em que este precise de uma representação técnico-jurídica em 

processos administrativos e/ou judiciais” (e-STJ fl . 161), de maneira a garantir o 

direito fundamental do acesso à justiça.
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Sustentam ser também equivocada a afi rmação de que a lei não “autoriza” 

especifi camente a Defensoria Pública a representar a vítima no exercício de seu 

direito de ingressar como assistente de acusação.

Primeiro porque esta representação da parte está prevista de forma ampla e 

irrestrita pelo art. 128, XI, da LC 80/1994 e art. 46, X, da LCE 575/12, vale dizer, em 

qualquer “feito judicial”.

Segundo porque o hipossufi ciente tem direito fundamental que a assistência 

jurídica seja integral - não só “em parte”.

Terceiro porque, havendo previsão de representação de forma ampla, é 

irrazoável a concepção de uma interpretação restritiva a direitos fundamentais 

que exige do legislador que ele elenque cada ação e/ou processo específi co 

que a Defensoria Pública estaria “autorizada” a representar a parte, o que, a toda 

evidência, ignora completamente o princípio de hermenêutica constitucional da 

máxima efetividade dos direitos fundamentais e ilegitimamente restringe - onde 

a lei não restringe - a abrangência do direito fundamental de assistência jurídica 

integral e do direito fundamental de acesso à justiça.

(e-STJ fl s. 165/166)

Acrescentam que, “Ad argumentandum tantum, é de se notar que, por 

força do art. 40, inciso XV, da LC 80/1994 e do art. 40, inciso XIII, da LCE 

575/12, a Defensoria Pública tem, inclusive, atribuição de patrocinar a ação penal 

privada e a ação subsidiária da pública, o que, com muito mais razão, legitima 

a sua atuação como representante da parte hipossufi ciente que, como vítima, 

manifeste o interesse de ingressar com assistente de acusação” (e-STJ fl . 170).

Por fi m, refutam a afi rmação de que o Ministério Público teria a função 

de tutelar a vítima, argumentando que aquele, por atuar com imparcialidade 

e independência funcional, pode postular a absolvição do acusado, a 

desclassifi cação para tipo penal mais brando e/ou a aplicação de benefícios 

penais em contraposição ao interesse da vítima bem como pode deixar de apelar, 

logo resta claro que a sua função institucional não é a de tutelar o interesse dela, 

mas, sim, o interesse do Estado.

No ponto, ponderam que, ainda que o Parquet tivesse a função de “tutelar 

a vítima”, como posto no acórdão recorrido, o exercício da função acusatória não 

excluiria o direito subjetivo da vítima de ingressar como assistente de acusação.

Pedem, assim, seja cassada “a decisão proferida nos autos n. 038.13.026462-

5, em trâmite na 4 Vara Criminal da Comarca de Joinville-SC, que indeferiu a 
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habilitação dos recorrentes como assistentes de acusação representados por 

Defensor Público” (e-STJ fl . 176).

Sem contrarrazões.

Instado a se manifestar sobre a controvérsia, o órgão do Ministério 

Público Federal que atua perante esta Corte opinou (e-STJ fl s. 195/196) pelo 

provimento do recurso, em parecer assim ementado:

Ementa: Penal e Processo Penal. Recurso ordinário. Mandado de segurança em 

matéria criminal. Decisão indeferitória de pedido de habilitação da Defensoria 

Pública como assistente de acusação. Recorrentes hipossufi cientes. Pretensão do 

referido órgão a atuar como assistente de acusação. Possibilidade. Inteligência 

dos arts. 5º, inciso LXXIV, e art. 134, ambos da CF/88 e dos arts. 2º c/c 46, ambos da 

LCE n. 575/2012. Pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): A jurisprudência 

desta Corte tem admitido, de regra, a possibilidade de atuação do defensor 

público como assistente de acusação.

Nos termos do art. 4º, XV, da Lei Complementar 80/1994, é função da 

Defensoria Pública, entre outras, patrocinar ação penal privada e a subsidiária da 

pública. Ora, se a função acusatória não se contrapõe às atribuições institucionais 

da Defensoria Pública, o mesmo ocorre com o exercício da assistência à acusação.

Nesse sentido:

Processual Penal. Habeas corpus. Defensoria Pública. Assistência à acusação. 

Procuração com poderes especiais. Desnecessidade. Comprovação de carência 

econômica. Análise realizada pela Defensoria Pública.

1. É função institucional da Defensoria Pública patrocinar tanto 

a ação penal privada quanto a subsidiária da pública, não havendo 

incompatibilidade com a função acusatória, mais precisamente a de 

assistência da acusação.

2. Não encontra amparo legal o pedido de trancamento parcial do feito, tendo 

em vista que o defensor público deve juntar procuração judicial somente nas 

hipóteses em que a lei exigir poderes especiais (arts. 44, XI, 89, XI, e 128, XI, da Lei 

Complementar n. 80/1994), o que não se verifi ca na situação em apreço.
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3. É atribuição da Defensoria Pública examinar o estado de carência de seus 

assistidos.

4. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950 estabelece normas para concessão de 

assistência judiciária aos necessitados, apontando como necessária a simples 

afi rmação de carência de recursos, sendo prescindível, portanto, colacionar outros 

documentos aos autos.

5. A via estreita do habeas corpus não é adequada para analisar afastamento de 

assistência judiciária gratuita, pois demandaria dilação probatória.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 293.979/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 

5/2/2015, DJe 12/2/2015) – negritei.

Processual Penal. Habeas corpus. Defensoria Pública. Assistência de acusação. 

Prazo em dobro.

I - É função institucional da Defensoria Pública patrocinar tanto a ação penal 

privada quanto a subsidiária da pública, não havendo nenhuma incompatibilidade 

com a função acusatória, mais precisamente a de assistência da acusação.

II - O disposto no § 5º do artigo 5º da Lei n. 1.060/50, com a redação dada pela 

Lei n. 7.871/89, aplica-se a todo e qualquer processo em que atuar a Defensoria 

Pública.

Writ denegado.

(HC 24.079/PB, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/8/2003, 

DJ 29/9/2003, p. 288).

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Penal e Processual Penal. 

Tribunal do Juri. Defensor Público. Assistente de acusação. Relação privada. 

Irregularidade da constituição processual. Necessidade de reexame de provas. 

Vedação. Óbice da Súmula 7/STJ. Não há nulidade sem prejuízo. Pas de nullité sans 

grief. Homicídio. Materialidade e autoria. Comprovação. Soberania dos veredictos. 

Fundamento constitucional. Súmula 126/STJ. Distribuição do ônus da prova. 

Violação. Fundamentação defi ciente. Súmula 284/STF.

1. Nos termos do art. 4º, XV, da Lei Complementar 80/1994, é função 

da Defensoria Pública, entre outras, patrocinar ação penal privada e a 

subsidiária da pública. Sob esse prisma, mostra-se incipiente a tese recursal, 

pois, se a função acusatória não se contrapõe às atribuições institucionais 

da Defensoria Pública, o mesmo ocorre com o exercício da assistência à 

acusação. Precedentes.

2. Eventual irregularidade na constituição do representante processual 

incumbido da assistência à acusação não evidencia relação direta com o caso 

concreto nem prejuízo capaz de justifi car a declaração da nulidade pretendida. 
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Ademais, a análise da questão dependeria de revolvimento de matéria fático-

probatória, medida que, em recurso especial, enfrenta o óbice da Súmula 7/STJ.

3. O Tribunal deixou de proceder à reanálise das provas consideradas pelo 

Tribunal do Júri em atenção ao princípio constitucional da soberania dos 

veredictos - ex vi art. 5º, XXXVIII, da CF. O agravante não cuidou de interpor o 

competente recurso extraordinário. Assim, é inadmissível o recurso especial, 

conforme orientação da Súmula 126/STJ.

4. O agravante não expôs de forma clara a razão porque entende violada a 

distribuição do ônus da prova, o que atrai também a incidência à Súmula 284/STF.

5. O agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão 

agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 568.936/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016) – negritei.

De outro lado, é sempre bom lembrar que “A Defensoria Pública 

é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, notadamente pela 

defesa, em todos os graus de jurisdição, dos necessitados (art. 134 da CR). 

Essa essencialidade pode ser traduzida pela vocação, que lhe foi conferida pelo 

constituinte originário, de ser um agente de transformação social, seja pela 

redução das desigualdades sociais, seja na afi rmação do Estado Democrático 

de Direito ou na efetividade dos direitos humanos, mostrando-se, outrossim, 

efi ciente mecanismo de implementação do direito fundamental previsto art. 

5º, LXXIV, da C.R” (RHC 092.877, Rel. Min. Maria Th ereza de Assis Moura, 

julgado em 18/04/2018, publicado no DJe de 23/04/2018).

Ora, para bem se desincumbir desse importante papel de garantir o direito 

de acesso à Justiça aos que não têm como arcar com os custos de um processo 

judiciário, o legislador assegurou à Defensoria Pública um extenso rol de 

prerrogativas, direitos, garantias e deveres, de estatura constitucional (art. 134, 

§§ 1º, 2º e 4º, da CR) e legal (arts. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, 5º, 

§ 5º, da Lei n. 1.060/1950, 4º, V, e 44, I, da Lei Complementar n. 80/1994), 

permeados diretamente por princípios que singularizam tal instituição.

Assim sendo, ainda que não houvesse disposição regulamentar estadual 

autorizando expressamente a atuação da defensoria pública como assistente de 

acusação, tal autorização derivaria tanto da teoria dos poderes implícitos, quanto 

das normas legais e constitucionais já mencionadas, todas elas concebidas com o 
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escopo de possibilitar o bom desempenho da função constitucional atribuída à 

Defensoria Pública.

De outro lado, têm razão os recorrentes quando defendem não existir 

empecilho a que a Defensoria Pública os represente e represente também alguns 

dos réus, no mesmo feito, pois tal atuação não confi gura confl ito de interesses. 

Situação similar ocorre quando o Ministério Público atua como parte no feito e, 

ao mesmo tempo, como custos legis, podendo oferecer manifestações divergentes 

a respeito da mesma causa, sem que isso implique confl ito de interesses ou 

nulidade.

Se assim não fosse, a alternativa restante implicaria reconhecer que caberia 

à Defensoria Pública escolher entre vítimas e réus num mesmo processo os 

que por ela seriam representados, excluindo uns em detrimento de outros. Em 

tal situação, o resultado seria sempre o de vedação do acesso à Justiça a alguns, 

resultado que jamais se coadunaria com os princípios basilares de igualdade e 

isonomia entre cidadãos que norteiam a Constituição, inclusive na forma de 

direitos e garantias fundamentais (art. 5º, caput, CF) que constituem cláusula 

pétrea (art. 60, § 4º, IV da CF).

Ainda que se pudesse argumentar que tal tipo de atuação poderia, em 

tese, gerar difi culdades com relação à intimação das vítimas e dos réus, ambas 

feitas ao órgão Defensoria Pública, a difi culdade não passaria de mero percalço 

facilmente solucionável com o desenvolvimento de um sistema interno de 

correlação entre defensores e feitos que simulasse a prevenção, permitindo o 

acompanhamento mais fácil de intimações e comunicações processuais.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso dos impetrantes, para 

reconhecer o seu direito de se habilitarem como assistentes da acusação na Ação 

Penal n. 038.13.026462-5, no estado em que ela se encontrar (art. 269, CPP).

É como voto.




