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EMENTA

Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfi co ilícito de 

drogas e associação para o tráfi co. Alegação de ilegalidade na pena-

base. Ofensa ao princípio da individualização da pena. Ocorrência. 

Atenuante de confi ssão espontânea. Viabilidade de reconhecimento. 

Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. Minorante do art. 33, 

§ 4º, da Lei n. 11.343/2006. Inviabilidade de incidência. Condenação 

por associação ao tráfi co. Fato que, por si só, demonstra dedicação às 

atividades criminosas. Ordem parcialmente concedida.

1. Hipótese em que o Paciente foi condenado a 40 anos de 

reclusão, em regime inicial fechado, e 4.500 dias-multa, como incurso 

nos arts. 33, § 1º, inciso I, c.c. art. 40, inciso V, e 35, ambos da Lei n. 

11.343/2006.

2. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código 

Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na 

delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau 

de discricionariedade na aplicação da pena-base.

3. Todavia, convém não confundir o conceito de discricionariedade 

com o conceito de arbitrariedade. Este refere-se a uma liberalidade 

decisória não permitida pelo Direito, advinda de meros impulsos 

emotivos ou caprichos pessoais que não se apóiam em regras ou 

princípios institucionais. Aquele, ao revés, envolve o reconhecimento 

de que a vagueza de certas normas jurídicas implica a necessidade de 

apelo ao juízo subjetivo de Magistrados que interpretam o Direito à 

luz de diferentes concepções de justiça e de diferentes parâmetros de 
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relevância, bem como de que a decisão tomada dentro dessa zona de 

incerteza deverá ser considerada juridicamente adequada caso seja 

informada por princípios jurídicos e esteja amparada em critérios 

como razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e sensatez. Daí 

falar-se em discricionariedade guiada ou vinculada.

4. A margem de discricionariedade autorizada ao julgador de 

primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior 

Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui 

a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em 

habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do 

grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e sufi ciente à 

sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifi que 

patente ilegalidade ou desproporcionalidade.

5. No caso, sem necessidade de revolvimento de matéria fático-

probatória, é de ser reconhecida ofensa ao princípio da individualização 

da pena na primeira etapa da dosimetria, haja vista inexistir nas 

decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, e tampouco nos fatos 

imputados pela denúncia, nenhuma menção ou fundamentação 

expressa no sentido de que o Paciente tinha conhecimento das drogas 

que estavam armazenadas na residência do corréu (total de 647 kg de 

cocaína), tampouco, por extensão, de que teria participado dos núcleos 

do tipo de guardar ou ter em depósito os referidos entorpecentes. Ao 

contrário, no que se refere ao delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, 

imputou-se ao Paciente apenas a conduta de transportar 50 kg de 

cocaína.

6. A violação ao princípio da individualização da pena mostra-

se ainda mais nítida quando se percebe que, não obstante o Paciente 

nem sequer tenha sido denunciado pela prática do delito previsto 

no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, o Juízo sentenciante considerou “a 

grande quantidade e variedade de armas e munições encontradas no 

local” como uma das razões para justifi car a imposição da reprimenda 

em idêntico patamar do corréu, com relação ao qual não pairam 

dúvidas acerca do tráfi co de drogas na modalidade “guardar” ou “ter 

em depósito” e da prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de 

uso restrito.

7. O Paciente confessou a prática do crime e a confi ssão foi 

um dos fundamentos para a condenação. Incide, por conseguinte, o 
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enunciado da Súmula n. 545/STJ: “Quando a confi ssão for utilizada 

para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à 

atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

8. É pacífi co nesta Corte Superior o entendimento de que a 

condenação pelo crime de associação para o tráfi co (art. 35 da Lei n. 

11.343/2006) denota a dedicação do agente às atividades criminosas 

e, por conseguinte, por si só, impede a incidência da minorante do art. 

33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

9. Ordem parcialmente concedida, a fim de reduzir a pena 

defi nitiva do Paciente para 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 23 

(vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 2.221 

(dois mil, duzentos e vinte e um) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Sexta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos 

termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis 

Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro 

votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 02 de outubro de 2018 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 19.10.2018

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, 

impetrado em favor de Rodinei Alves dos Santos contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 0000553-

63.2010.8.26.0045.

Consta dos autos que o Paciente foi condenado, em primeiro grau de 

jurisdição, às penas de 40 (quarenta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 

4.500 (quatro mil e quinhentos) dias-multa, como incurso nos arts. 33, § 1º, inciso 
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I, c.c. art. 40, inciso V, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, em razão dos seguintes 

fatos (fl s. 31-32): (a) ter associado-se com corréu e terceiro não identifi cado, 

de origem boliviana, para a prática de tráfi co de drogas; (b) ter transportado, 

acoplado a uma carreta-reboque de caminhão, da cidade de Dourado/MS até 

a cidade de Arujá/SP, 50kg de cocaína; (c) ter entregue ao corréu Antonio os 

mencionados entorpecentes, os quais foram guardados e mantidos em depósito 

com grande quantidade de drogas, totalizando aproximadamente 647 kg.

O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto 

pela Defesa, em acórdão assim ementado (fl . 18):

1. Apelações Criminais – Tráfi co de entorpecentes entre estados da Federação, 

associação para o tráfi co e posse de armas e munições.

2. Materialidade demonstrada pelos autos de prisão em flagrante e de 

apreensão do entorpecente e das armas, pelos laudos periciais das arma e 

munições e peto laudo de exame químico-toxicológico.

3. Autoria parcialmente confessada pelos réus e comprovada pela palavra 

de testemunhas (policiais que prenderam as acusados em fl agrante, um deles 

efetuando transporte entre estados cerca de 50 quilos de cocaína, e outro, 

mantendo em depósito mais de 600 kg de cocaína, de armas de uso restrito e 

munições).

4. Penas dosadas com critério de razoabilidade, justifi cadamente e dentro dos 

parâmetros legais.

5. Confissão espontânea não reconhecida – A prática delituosa não foi 

confessada na sua totalidade e só foi admitida à vista de prova segura. – Houve 

tentativa de isentarem-se da responsabilidade pelas práticas delitivas.

6. A causa de aumento do artigo 40. inciso V, da Lei n. 11.343/06 não pode ser 

afastada porque a prova coligida assegura que o entorpecente seria transportado 

do Estado de Mato Grosso do Sul para o Estado de São Paulo.

7. Hipótese de inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33. § 4º da Lei n. 

11.343/06, por se tratar de tráfi co interestadual e de associação para o tráfi co.

8. Recursos desprovidos.

No presente writ, a Defesa argumenta que a pena-base do Paciente foi 

elevada de forma desproporcional. Salienta ofensa à individualização da pena, 

tendo em vista que, “por diversas vezes o magistrado sentenciante reconhece que 

o paciente transportava (mula) 50 kg (cinquenta quilogramas), todavia, ao dosar 

a pena-base agravou com base nos 649,8 quilos (seiscentos e quartenta e nove 

quilogramas)” (fl . 05 – sic). Conclui, no ponto, ser necessária a redução da pena-

base ao mínimo legal (fl . 10).
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Sustenta, ainda, violação do enunciado da Súmula n. 545/STJ, por não terem 

as instâncias ordinárias reconhecido a incidência da atenuante de confi ssão 

espontânea.

Aduz, por fi m, ser possível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 

4º, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo porque “deve ser levado em consideração 

que não há provas nos autos que o réu faz parte de organização criminosa, o 

que se extrai dos autos é que na verdade se trata de mais uma vítima do crime 

organizado ‘mula’ [...]” (fl . 15).

Requer sejam realizadas as modifi cações acima mencionadas na dosimetria 

da pena.

Informações juntadas às fl s. 65-87.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ, ou, se 

conhecido, pela denegação da ordem (fl s. 89-93).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): Conforme relatado, a Defesa alega, 

no presente habeas corpus, três teses: (a) necessidade de fi xação da pena-base no 

mínimo legal, em razão de ofensa ao princípio da individualização da pena, já 

que as instâncias ordinárias não se limitaram a considerar a quantidade de drogas 

transportada pelo Paciente (50 kg), como também valoraram a quantidade total 

guardada em depósito (647 kg), a qual pertenceria, segundo se alega, apenas ao 

corréu Antonio; (b) possibilidade de reconhecimento da atenuante de confi ssão 

espontânea, pois, embora parcial, foi utilizada para fundamentar a condenação; 

e (c) viabilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 

n. 11.343/2006, por não estar provado nos autos que o Paciente se dedica às 

atividades criminosas.

Passo ao exame do mérito do habeas corpus.

- Pena-base: violação do princípio da individualização da pena.

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas 

com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta 

do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-

base.
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Todavia, convém não confundir o conceito de discricionariedade com 

o conceito de arbitrariedade. Este refere-se a uma liberalidade decisória não 

permitida pelo Direito, advinda de meros impulsos emotivos ou caprichos 

pessoais que não se apóiam em regras ou princípios institucionais. Aquele, 

ao revés, envolve o reconhecimento de que a vagueza de certas normas 

jurídicas implica a necessidade de apelo ao juízo subjetivo de Magistrados que 

interpretam o Direito à luz de diferentes concepções de justiça e de diferentes 

parâmetros de relevância, bem como de que a decisão tomada dentro dessa zona 

de incerteza deverá ser considerada juridicamente adequada caso seja informada 

por princípios jurídicos e esteja amparada em critérios como razoabilidade, 

proporcionalidade, igualdade e sensatez. Daí falar-se em discricionariedade 

guiada ou vinculada (MACCORMICK, Neil. Institutions of Law: an Essay in 

Legal Th eory. New York and Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 28).

Por um lado, isso signifi ca que o julgador deve, ao individualizar a pena, 

examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, 

de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e sufi ciente 

para reprovação do crime. Quando considerar desfavoráveis as circunstâncias 

judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a 

inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da 

Constituição da República.

Por outro, a margem de discricionariedade autorizada ao julgador de 

primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal 

de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de 

reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso 

especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena 

necessária e sufi ciente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que 

se verifi que patente ilegalidade ou desproporcionalidade.

Exemplifi cativamente:

[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é 

uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, 

devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e 

repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...] 

(AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

Cabe ressaltar que o julgador possui discricionariedade vinculada para fi xar 

a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), 
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e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão 

concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto 

e subjetiva dos agentes. Assim, a revisão desse processo de dosimetria da pena 

somente pode ser feita, por esta Corte, mormente no âmbito do habeas corpus, 

em situações excepcionais. (HC 379.112/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018.)

Na presente hipótese, o Juízo sentenciante assim estabeleceu a pena-base 

do Paciente (fl s. 41-42):

Considerando o disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 

11.343/06, levando-se em conta as seguintes circunstâncias:

- a enorme quantidade de entorpecentes encontrada na residência do acusado 

Antonio, aproximadamente 647,165 kg (seiscentos e quarenta e sete quilogramas 

e cento e sessenta e cinco gramas) de cocaína - de se destacar que até mesmo 

o policial federal ouvido às fl s. 775 foi categórico ao afi rmar que nunca viu uma 

apreensão de tamanha quantidade;

- a grande quantidade de entorpecentes transportados pelo acusado Rodinei, 

aproximadamente cerca de 50 kg (cinqüenta quilogramas) de cocaína;

- o organizado esquema de produção, distribuição, comercialização das 

drogas, conforme sobejamente comprovado nos autos, especialmente pelo 

documento de fl s. 521/603;

- a nocividade do entorpecente localizado, in casu, cocaína;

- a grande quantidade e variedade de armas e munições encontradas no local.

Por todas essas circunstâncias judiciais mencionadas, bem como aquelas 

mencionadas pelo representante do Ministério Público (fls. 817), fixo-lhes as 

penas-base aumentadas em triplo, vale dizer, 15 (quinze) anos de reclusão e 1.500 

(um mil e quinhentos) dias-multa, com valor unitário mínimo, relativamente 

ao delito previsto no artigo 33, § 1º, Inciso I, da Lei n. 11.343/06; 09 (nove) anos 

de reclusão e 1.200 (um mil c duzentos) dias-multa, com valor unitário mínimo, 

relativamente ao delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

O Tribunal de origem, por sua vez, ao analisar a dosimetria, limitou-se a 

confi rmar os fundamentos da sentença condenatória, sem nada acrescentar (fl s. 

23-29).

Isso exposto, constato ilegalidade a ser corrigida na primeira etapa da 

dosimetria da pena, relativa à defi ciência na individualização da pena, mas por 

fundamento diverso daquele deduzido na inicial.
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De início, saliento não caber, nos estreitos limites do habeas corpus, a 

análise da tese defensiva de que o Paciente teria agido meramente na condição de 

transportador eventual, popularmente conhecido como “mula”.

As instâncias ordinárias, após revolvimento fático-probatório, em especial 

dos documentos juntados aos autos e do depoimento de cinco testemunhas, 

chegaram a conclusão diametralmente oposta: que o Paciente, não obstante 

tenha negado em seu depoimento (fl. 35), integrava associação criminosa 

voltada ao tráfi co de drogas.

Tanto o Juízo de primeiro grau de jurisdição quanto o Tribunal a quo 

foram uníssonos no sentido de que os agentes “se conheciam a algum tempo” 

(fl . 40 – sentença, sic) e de que documentos colacionados aos autos “comprovam 

o organizado esquema existente entre os acusados e demais indivíduos, os quais 

agiam de maneira profi ssional com nítido caráter industrial, com intuito de 

comercializar os entorpecentes, quiçá até mesmo internacionalmente” (fl . 40 – 

sentença). Não se tratava, por conseguinte, de mera “mula”.

Nesse sentido, o acórdão impugnado, diante dos elementos de prova, 

consignou:

não ser crível que o transporte de 50 kg de cocaína fosse confi ado a pessoa 

desconhecida, o que poderia comprometer o resultado de operação, como 

querem os réus, mormente porque a quantidade de droga apreendida no local 

(mais de 640 kg de cocaína, sem mencionar os petrechos para a preparação 

da droga, sua pesagem e distribuição à venda), a diversidade e quantidade de 

armamento e munições [pertencentes ao corréu, conforme confi ssão – fl . 38], os 

valores encontrados em moeda nacional e estrangeira, e os produtos químicos 

armazenados demonstram complexa organização criminosa voltada ao tráfi co 

ilícito de entorpecente (fl . 21).

Modifi car o referido entendimento exigiria o revolvimento de fatos e 

provas, o que é incompatível com os limites cognitivos da ação constitucional de 

habeas corpus.

Não obstante, com relação especif icamente ao ora Paciente, é de ser 

reconhecida ilegalidade fl agrante na dosimetria da pena elaborada pelo Juízo 

sentenciante e confi rmada pelo Tribunal de origem, haja vista inexistir nas 

decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, e tampouco nos fatos narrados na 

exordial, nenhuma menção ou fundamentação expressa no sentido de que o Paciente 

tinha conhecimento das drogas que estavam armazenadas na residência do corréu, 

tampouco, por extensão, de que teria participado dos núcleos do tipo de guardar ou ter 

em depósito os referidos entorpecentes.
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Ao contrário, lê-se da sentença, na parte em que cita a exordial acusatória, 

que o terceiro fato criminoso, consistente em guardar e manter em depósito, 

foi atribuído a Antonio: “o acusado Antonio recebeu do acusado Rodinei os já 

mencionados entorpecentes [50kg], guardando-os e mantendo-os em depósito com 

outra enorme quantidade de drogas, totalizando aproximadamente 647,165 Kg 

[...] de cocaína” (fl . 32 – sem destaques no original).

Com efeito, na denúncia, que junto nesta oportunidade aos autos, não se 

constata nenhuma imputação clara e direta ao ora Paciente no que se refere à 

guarda e depósito da integralidade dos 647 Kg encontrados na residência de 

Antônio.

Em primeiro lugar, do trecho acima citado, percebe-se que a narrativa se 

limita a aduzir que foi Antonio quem guardou e manteve em depósito, com 

outra enorme quantidade de drogas, os entorpecentes recebidos de Rodinei.

Em segundo lugar, a imputação a Rodinei, relativa ao crime do art. 33 

da Lei n. 11.343/2006, aponta apenas o núcleo do tipo transportar e tem por 

objeto apenas a quantidade de 50 Kg de cocaína, em duas sacolas, conforme se 

observa no seguinte trecho:

Consta também, nos inclusos autos de inquérito policial, que, no dia 1º de 

fevereiro de 2010, em horário indeterminado, Rodinei Alves dos Santos, qualifi cado 

a fl s. 37/38, transportou, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar, em um caminhão da marca Mercedes-Benz, placas HRO-

3955/MS, acoplado a uma carreta-reboque (aberta), de placas HRS-7632/MS, 

da cidade de Dourados/MS a esta cidade de Arujá/SP, duas sacolas continentes 

de aproximadamente 50 Kg (cinquenta quilogramas) de cocaína, droga que 

determina dependência física e psíquica.

Em terceiro lugar, em outro trecho elucidativo, a denúncia estabelece a 

seguinte divisão de tarefas:

Antonio era o responsável pelo recebimento da droga vinda de Dourados, 

no Estado do Mato Grosso do Sul, e possivelmente até mesmo do Paraguai, 

bem como sua guarda em depósito e posterior “preparação” [...] e distribuição 

[...] e; Rodinei, utilizando um caminhão da marca Mercedes-Benz, placas HRO-

3955/MS, acoplado a uma carreta-reboque (aberta), de placas HRS-7632/MS, era 

responsável pelo recebimento da droga na cidade de Dourados/MS, das mãos de 

um boliviano, e pelo seu transporte até a cidade de Arujá onde, na Rua Topázio, n. 

261, Jardim Jóia, era entregue a Antonio para guarda, manutenção em depósito e 

posterior distribuição.
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O trecho supracitado é o único no qual poderia, porventura, estar implícita 

a sugestão de que, por integrar a organização criminosa, o Paciente tinha 

conhecimento e a participação no depósito e guarda de toda a quantidade de 

drogas encontradas na residência de Antonio.

Todavia, uma mera sugestão implícita, alcançada após esforço interpretativo 

da exordial acusatória, não satisfaz os requisitos dos princípios da ampla defesa, 

do contraditório, do in dubio pro reo e da correlação entre denúncia e sentença.

Na hipótese dos autos, o fato é que, embora a integralidade das drogas em 

depósito tenha se prestado para elevar a pena-base do Paciente, a denúncia em 

nenhum momento, no que se refere ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, imputou 

clara e diretamente a Rodinei os núcleos do tipo “ter em depósito” e “guardar”, a 

revelar fl agrante ofensa aos princípios supracitados, em especial o princípio da 

correlação.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

[...]

Alegada caracterização do crime de associação criminosa. Princípio da 

correlação entre a denúncia e a sentença. Elementares não narradas na exordial. 

Recurso improvido.

1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória 

representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias 

ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo 

ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao 

réu e a sua responsabilidade penal. 2. Em momento algum, na narrativa fática 

contida na denúncia, o parquet estadual fez menção às elementares do crime 

de associação criminosa, razão pela qual, deixando a exordial de indicar, 

expressamente, na narrativa fática, a existência das referidas elementares do 

tipo penal, impossível imputar a conduta aos agravados. [...] (AgRg no AREsp 

1.140.040/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, 

DJe 24/08/2018.)

Não bastasse, nem a sentença, nem o acórdão impugnado, consignaram 

expressamente, no âmbito de suas razões de decidir, que o Paciente teve 

participação, nos termos do art. 29 do Código Penal, em tráfi co de quantidade 

superior a 50 Kg, com a qual ele foi encontrado.

Extrai-se, ainda, das palavras contidas nas decisões judiciais proferidas 

nestes autos, que o Paciente “admitiu que levou 50Kg de cocaína para Antônio” 

e que o corréu Antônio “confessou que na residência onde recebeu essa droga 

havia muito mais, além de armamento” (fl . 20).
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Insta salientar que, do que consta dos autos, a quantidade total de 

entorpecentes (647 kg) foi encontrada dentro do mesmo compartimento secreto 

da residência (fl . 37) em que foram encontradas munições e armas de fogo. Não 

foi o Paciente, todavia, sequer denunciado pelo crime previsto no art. 16, caput, 

parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, o qual, segundo reconhece a 

sentença, foi “imputado somente em relação ao acusado Antonio” (fl . 42).

Denota-se, nesses termos, sem necessidade de revolvimento de fatos 

e provas, nítida contradição em, por um lado, admitir pacifi camente que o 

Paciente não sabia da existência do armamento e, por outro, presumir, na 

valoração da dosimetria da pena, que ele sabia da existência das demais drogas 

armazenadas, que estavam no mesmo compartimento da residência – e, pior, 

admitir o aumento da reprovação de sua conduta de “transportar” para além 

dos 50 kg incontroversos, de modo a estabelecer reprovabilidade idêntica à do 

corréu Antonio, com relação ao qual não pairam dúvidas acerca do tráfi co de 

drogas na modalidade “guardar” ou “ter em depósito”.

Com relação ao Paciente, a violação ao princípio da individualização 

da pena mostra-se ainda mais nítida quando se percebe que, não obstante a 

denúncia nem sequer impute a ele o crime de posse de arma de fogo, o Juízo 

sentenciante considerou “a grande quantidade e variedade de armas e munições 

encontradas no local” como uma das razões para justifi car a imposição da 

reprimenda no mesmo patamar do corréu Antonio.

Sendo assim, há de ser reparada a primeira etapa da dosimetria da pena, 

não para reduzi-la ao mínimo legal, como pretende a Defesa, mas para fi xá-la 

em nível proporcional à quantidade de drogas transportada pelo Paciente – 50 kg.

- Confi ssão espontânea: possibilidade de reconhecimento (Súmula n. 545/STJ).

O Juízo sentenciante registrou que “as confi ssões apresentadas têm o nítido 

intuito de [eximir os réus] das demais imputações” (fl . 36). O Tribunal, por sua 

vez, salientou que a confi ssão ocorreu apenas depois da prisão, razão pela qual 

“não se reconhece a espontaneidade, já que inexistiu qualquer iniciativa dos 

acusados” (fl . 22).

Saliento que esta Corte já adotou o entendimento de que a confi ssão 

qualifi cada não tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante prevista 

no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (AgRg no REsp 1.164.689/

ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 

16/11/2012; REsp 1.248.219/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta 
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Turma, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012; HC 65.038/RS, Rel. Ministra 

Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 05/11/2007).

Não obstante, em recentes julgados, tem prevalecido a orientação de 

que a atenuante da confi ssão deve ser aplicada ainda que se trate de confi ssão 

qualifi cada, especialmente se a confi ssão do agente é um dos fundamentos da 

condenação.

Nesse sentido:

Processual Penal. Agravo regimental. Dosimetria. Segunda fase. Confissão 

espontânea de furto em detrimento do roubo. Confi ssão parcial. Utilização para 

embasar a sentença. Incidência da atenuante. Compensação. Agravante da 

reincidência específica. Possibilidade. Pretensão de simples reforma. Decisão 

mantida por seus próprios fundamentos. Recurso a que se nega provimento.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confi ssão 

do réu, ainda que parcial, retratada ou qualifi cada, for utilizada pelo magistrado 

para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante. Súmula n. 

545 desta Corte.

2. “Embora a simples subtração confi gure crime diverso - furto -, também 

constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, 

consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, 

ameaça ou violência, daí a confi guração de hipótese de confi ssão parcial.” (HC 

396.503/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 

06/11/2017)

3. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infi rmados 

por razões efi cientes, é de ser negada simples pretensão de reforma. (Enunciado 

n. 182 desta Corte).

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 452.897/SP, Rel. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 

14/08/2018.)

Embargos de declaração em agravo regimental em recurso especial. 

Penal. Roubo majorado tentado. Violação dos arts. 65, III, d, e 67, ambos do 

CP. Dosimetria. Confissão espontânea e parcial. Utilização como suporte da 

condenação. Atenuação obrigatória. Omissão. Verifi cação. Não ocorrência.

1. Tanto na sentença condenatória, como no combatido aresto, foi reconhecida 

a confissão parcial do embargado. O não reconhecimento da atenuante da 

confi ssão espontânea revela-se em dissonância com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça.

2. Nos casos em que a confi ssão do acusado servir como um dos fundamentos 

para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando 
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se a confi ssão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi 

realizada só na fase policial, com posterior retratação em juízo.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a confissão, 

ainda que parcial, ou mesmo qualifi cada - em que o agente admite a autoria 

dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou 

de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fi ns de atenuar a 

pena. Precedentes. HC n. 350.956/SC, Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, DJe 

15/8/2016).

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1.710.957/SP, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 

06/06/2018.)

Penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Dosimetria da pena. Motivos do 

crime. Cupidez. Valoração negativa sem a fundamentação adequada. Redução. 

Consequências. Fundamentação idônea. Qualifi cadora da fraude e agravante 

do abuso de poder. Bis in idem. Não ocorrência. Confi ssão espontânea. Alegação 

de obediência hierárquica. Impossibilidade de reconhecimento da atenuante. 

Orientação fi rmada por esta Corte. Ordem parcialmente concedida.

1. O juiz deve apresentar elementos concretos para a exacerbação da pena-

base, não podendo utilizar-se de fundamentação genérica.

2. Não configura fundamento idôneo para o aumento da pena-base 

como motivos do delito o fato de ter a ré agido com cupidez, por se tratar de 

circunstância que não exorbita das comuns à espécie, enquanto delito de cunho 

patrimonial.

3. No que se refere às consequências, fundou-se a majoração no alto valor 

subtraído, o qual não fora ressarcido à entidade lesada, de modo que devidamente 

fundamentado o decisum.

4. A fraude prevista para qualificar o furto não se confunde com o abuso 

de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profi ssão 

descrito no art. 61, II, g, do CP.

5. A jurisprudência desta Corte fi rmou-se no sentido de que a confi ssão, ainda 

que parcial, ou mesmo qualifi cada, deve ser reconhecida e considerada para fi ns 

de atenuar a pena.

6. Fixada a pena-base acima de 4 anos, não há falar em fi xação do regime 

aberto ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

devendo ser mantido o regime imposto pelo Tribunal de origem.

7. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena imposta a 4 anos, 9 

meses e 15 dias de reclusão e 23 dias-multa. (HC 392.307/TO, Rel. Ministro Nefi  

Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017.)



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1212

Nesse sentido é o enunciado da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de 

Justiça: “Quando a confi ssão for utilizada para a formação do convencimento do 

julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

No caso, o Paciente confessou a prática do crime e a confi ssão foi um 

dos fundamentos para a condenação, conforme se depreende do tópico II do 

acórdão impugnado (fl . 20):

II- Observe-se, inicialmente, que os réus confessaram o tráfi co (Rodinei admitiu 

que levou 50 kg de cocaína para Antônio, ora dizendo que partiu de Dourados e 

ora de Presidente Epitácio e Antônio confessou que na residência onde recebeu 

essa droga havia muito mais, além de armamento) e que os depoimentos dos 

policiais Marcos Roberto Salmázio (fl s. 686), Fábio Tokebaiashi Romano (fl s. 04 e 

636/637), Luciana Corrêa Rodrigues (fl s. 05 e 638), Marcelo Katayama Tabuti (fl s. 

640) e Francisco Ottoni Porto (fl s. 775) corroboram as confi ssões.

Sendo assim, deve incidir a atenuante do art. 65, inciso III, “d”, do Código 

Penal.

- Aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, do Código Penal: 

inviabilidade.

É pacífi co nesta Corte Superior o entendimento de que a condenação 

pelo crime de associação para o tráfi co (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) denota 

a dedicação do agente às atividades criminosas e, por conseguinte, por si só, 

impede a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido:

A manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico 

inviabiliza a aplicação da minorante, descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, 

que exige a não participação em organização criminosa e a não dedicação à 

atividade criminosa. (HC 441.980/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 

julgado em 02/08/2018, DJe 21/08/2018.)

Afasto, por conseguinte, a tese defensiva.

- Readequação da pena.

Nos termos da fundamentação supra, e à luz da elevada quantidade (50 

kg) e do grau de nocividade da droga transportada pelo Paciente (cocaína), 

aumento de 1/3 (um terço) a pena-base do crime de tráfi co de drogas (art. 33 da 
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Lei n. 11.343/2006), fi xando-a em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 

666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Na segunda etapa da dosimetria 

da pena, reconheço a confi ssão espontânea e reduzo a pena de 1/6 (um sexto), 

estabelecendo a pena provisória em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa. Na terceira 

fase, mantenho o aumento de 2/3 (dois terços) relativamente ao art. 40, inciso V, 

da Lei n. 11.343/2006, não impugnado pela Defesa e não patentemente ilegal à 

vista das circunstâncias dos autos, e mantenho afastada a minorante do art. 33, 

§ 4º, da Lei n. 11.343/2006, fi cando a pena total em 9 (nove) anos, 3 (três) meses 

e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 925 (novecentos e vinte e 

cinco) dias-multa.

À luz da elevada quantidade (50 kg) e do grau de nocividade da droga 

transportada pelo Paciente (cocaína), aumento de 1/3 (um terço) a pena-base 

do crime de associação para o tráfi co (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), fi xando-a 

em 4 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa. 

Na segunda etapa da dosimetria da pena, reconheço a confi ssão espontânea e 

reduzo a pena de 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena provisória em 3 (três) 

anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito dias) dias-

multa. Na terceira fase, mantenho o aumento de 2/3 (dois terços) relativamente 

ao art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, não impugnado pela Defesa e não 

patentemente ilegal à vista das circunstâncias dos autos, fi cando a pena total em 

5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 

dada a existência de circunstância judicial desfavorável (art. 33, § 3º, c.c. art. 59, 

ambos do Código Penal), mais 1.296 dias-multa.

Pelo concurso material (art. 69 do CP), fica o Paciente condenado 

defi nitivamente à pena de 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) 

dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 2.221 (dois mil, duzentos e vinte 

e um) dias-multa.

- Dispositivo

Ante o exposto, concedo em parte a ordem de habeas corpus, para reconhecer 

ilegalidade na primeira etapa da dosimetria da pena e a incidência da atenuante 

de confi ssão espontânea, de modo a reduzir a pena defi nitiva do Paciente para 

14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime 

inicial fechado, mais 2.221 (dois mil, duzentos e vinte e um) dias-multa.

É o voto.
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INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO EM 

HABEAS CORPUS N. 75.768-RN (2016/0238625-5)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Excipiente: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

Excepto: Manoel Antônio Gusmão de Carvalho

Advogado: Marcos Aurélio Santiago Braga e outro(s) - RN006393

EMENTA

Incidente de Assunção de Competência no Recurso em Habeas 

Corpus. Aplicação (supletiva) do preceito inserto no art. 947 do 

Código de Processo Civil no âmbito do recurso em habeas corpus. 

Possibilidade. Inteligência do art. 3º do Código de Processo Penal. 

Momento para suscitar o incidente. Após o julgamento do recurso. 

Impossibilidade. Pedido indeferido.

1. Consoante o disposto no art. 3º do Código de Processo 

Penal, a norma constante do art. 947 do Código de Processo Civil 

tem aplicabilidade aos processos criminais. Nesse sentido é o recente 

enunciado n. 3 da I Jornada de Direito Processual Civil realizado pelo 

Conselho da Justiça Federal, cujo verbete dispõe que “As disposições 

do CPC aplicam-se supletiva e subsidiariamente ao Código de 

Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei”.

2. Sob pena de subverter a própria ratio do instituto – até 

mesmo para que não haja um rejulgamento da causa, a pretexto de 

uma uniformização do entendimento jurisprudencial, máxime em se 

tratando de processos de feição criminal, como no caso vertente –, o 

incidente deve ser suscitado antes do julgamento do recurso.

3. Na linha dos precedentes desta Corte, mutatis mutandis, “O 

incidente de uniformização de jurisprudência, previsto no artigo 

476 do Código de Processo Civil e nos artigos 118 e seguintes do 

RISTJ, possui natureza preventiva de dissenso jurisprudencial, não 

sendo admitido como forma de irresignação recursal. Ademais, deve 

ser suscitado nas razões recursais ou em petição avulsa, em momento 

anterior ao julgamento do recurso, cujo processamento constitui 
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faculdade do relator, não sendo possível a sua arguição em sede de 

agravo regimental” (AgRg no HC n. 275.416/SP, rel. Ministro Rogerio 

Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe 1º/7/2014.)

4. Pedido indeferido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, indeferir o pedido, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e 

Nefi  Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 02 de outubro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 15.10.2018

RELATÓRIO

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

instauração de incidente de assunção de competência formulado pelo Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Norte.

Sustenta o Parquet estadual que a questão a ser submetida a julgamento 

perante o órgão de superposição cingir-se-á a quaestio iuris referente à “possível 

a aplicação analógica das Leis n. 9.430/1996 e 9.249/1995, que preveem a 

extinção da punibilidade dos crimes tributários quando o agente efetua o 

pagamento dos valores sonegados ou devidos antes do recebimento da denúncia, 

aos crimes praticados contra a Administração Pública [...]” (e-STJ fl . 482).

Alega que “É preciso, [...] em razão do princípio da segurança jurídica, que 

esta Corte fi rme orientação defi nitiva sobre se é possível a aplicação analógica 

das Leis n. 9.430/1996 e 9.249/1995, que prevêem a extinção da punibilidade 

dos crimes tributários quando o agente efetua o pagamento dos valores 

sonegados ou devidos antes do recebimento da denúncia, aos crimes praticados 

contra a Administração Pública” (e-STJ fl . 484).

Aduz que esta Corte Superior, em outro momento, sedimentou 

entendimento de que “’o ressarcimento posterior não tem o condão de 
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descaracterizar o crime já consumado’ (RHC n. 12.506/MP, Rel. Ministro 

Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 17/09/2002) e, notadamente, de que ‘diante 

da ausência de previsão legal, nos delitos de peculatos dolosos, […], inviável o 

reconhecimento da extinção da punibilidade’ (HC n. 88.959/RS, Rel. Ministra 

Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008)” (e-STJ 

fl . 485).

Arremata ao argumento de que “espera-se que, considerando que o bem 

jurídico tutelado pelo crime de peculato não é só o patrimônio, mas também 

a probidade administrativa, e levando-se em conta a manifesta ausência de 

previsão legal que afaste a incidência do art. 312 às condutas de peculato doloso, 

esta Colenda Corte uniformize a jurisprudência no sentido de fazer prevalecer 

a ratio decidendi (rule of law) esposada nas decisões exaradas no HC 239.127/

RS, no RHC n. 12.506/MP, no HC n. 88.959/RS, no HC 9.773/RJ e no RHC 

16.109/SP, as quais, permissa maxima venia, partem de bases fáticas similares 

à presente causa em sua essência, o que afasta a possibilidade de distinguishing” 

(e-STJ fl . 486).

Postula, ao final, que seja determinada a instauração do incidente de 

assunção de competência para que esta Corte “uniformize a jurisprudência no 

sentido de fazer prevalecer a ratio decidendi (rule of law) esposada nas decisões 

exaradas no HC 239.127/RS, no RHC n. 12.506/MP, no HC n. 88.959/RS, no HC 

9.773/RJ e no RHC 16.109/SP, de modo que seja fi xado precedente obrigatório 

(norma jurídica geral do caso concreto) que explicite a inviabilidade jurídica 

de aplicação analógica das Leis n. 9.430/1996 e 9.249/1995 aos crimes previstos 

no Código Penal, incluídos aqueles em que o funcionário público apropria-se de 

valores de natureza tributária que tem posse em razão do cargo” (e-STJ fl . 487, 

grifo no original).

Apresentada impugnação às e-STJ fl s. 504/512.

Instado, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo deferimento da 

instauração do incidente (e-STJ fl s. 538/545).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): Inicialmente, é mister 

tecer algumas considerações sobre a possibilidade de aplicação do instituto 

previsto no art. 947 do Código de Processo Civil ao processo penal.
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Pois bem. Dispõe o art. 3º do Código de Processo Penal que “A lei 

processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem 

como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

É cediço, por força do disposto no art. 3º do Código de Processo Penal, que 

a norma constante do art. 947 do Código de Processo Civil possui aplicabilidade 

aos processos criminais. Isso porque, de fato, caracterizada está a existência 

total de lacuna normativa, o que demanda procedimento de integração do 

ordenamento por parte desta Corte Superior. Ressalte-se, aliás, que, para a 

utilização da analogia, não importa a natureza do diploma do qual se pretende 

extrair a norma reguladora. Dessarte, nada impede o uso, por analogia, de regra 

constante da Lei n. 13.105/2015, a ser aplicada de forma supletiva.

A doutrina caminha na mesma direção, ao asseverar que, “Quando houver 

omissão absoluta (lacuna plena) na CLT, lei eleitoral, tributária ou penal acerca 

de determinado instituto regulado no CPC, deve ser colmatada com aplicação 

supletiva do CPC, vale dizer com a aplicação integral do regulamento do 

instituto existente no CPC” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de 

Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. São Paulo: Ed. Revista 

dos Tribunais, 2018, p. 256, grifei).

Frise-se, outrossim, que recentemente houve a aprovação do enunciado 

n. 3 da I Jornada de Direito Processual Civil, realizado pelo Conselho da 

Justiça Federal, cujo verbete preceitua que “As disposições do CPC aplicam-se 

supletiva e subsidiariamente ao Código de Processo Penal, no que não forem 

incompatíveis com esta Lei”.

Não é demais rememorar que não é de hoje que as cortes superiores 

se deparam com tal temática. É dizer, a questão sobre o diálogo entre os 

mecanismos processuais que visam à uniformização da jurisprudência pátria é 

questão que sempre se fez premente. À guisa de exemplifi cação, trago à colação 

o que fi cou consignado na Questão de Ordem no AI n. 664.567/RS: “O requisito 

constitucional da repercussão geral (CF, art. 102, § 3º, red. EC 45/2004), com 

a regulamentação da L. 11.418/06 e as normas regimentais necessárias à sua 

execução, aplica-se aos recursos extraordinários em geral, e, em conseqüência, às 

causas criminais” (STF, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado 

em 18/6/2007, DJ 6/9/2007, grifei).

Superada a questão da possibilidade da aplicação supletiva do regramento 

processual civil ao processo penal, no particular, passa-se à análise da (im)

possibilidade de instauração do incidente de assunção de competência ao caso 

vertente.
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Preceitua o art. 947 do CPC, in verbis:

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de 

recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver 

relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em 

múltiplos processos.

§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de 

ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, 

que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária 

julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo 

de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de 

competência.

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os 

juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 4º Aplica- se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de 

direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de 

divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

Com efeito, “O incidente de assunção de competência pode ser instaurado 

em qualquer tribunal, inclusive nos tribunais superiores. Enquanto não julgada a 

causa ou o recurso, é possível haver a instauração do incidente de assunção de 

competência, cujo julgamento produz um precedente obrigatório a ser seguido 

pelo tribunal e pelos juízos a ele vinculados” (DIDIER JR. Fredie, CUNHA; 

Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil. Meios de Impugnação às 

Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 

2016, p. 656, grifei).

Ou seja, a exegese que pode se extrair do art. 947 do CPC, aplicável ao 

caso ex vi do art. 3º do CPP, é a da possibilidade da instauração do incidente 

inclusive no âmbito do recurso em habeas corpus.

No entanto, sob pena de subverter a própria ratio do instituto – até mesmo 

para que não haja um rejulgamento da causa, a pretexto de uma uniformização 

do entendimento jurisprudencial, máxime em se tratando de processos de feição 

criminal, como no caso vertente –, o incidente deve ser suscitado antes do 

julgamento do recurso, e não após, como na espécie.

Portanto, “Ainda que não seja expresso nesse sentido, tratando-se de 

incidente processual, a exemplo do que ocorre com outros incidentes já 

presentes no CPC/1973, como o de uniformização de jurisprudência e de 
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inconstitucionalidade, o incidente de assunção de competência deve ser suscitado antes 

do julgamento do recurso, reexame necessário ou ação de competência originária 

pelo órgão originariamente competente” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 

Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 

1.345, grifei).

Nesse sentido trago à colação precedentes desta Corte, que, malgrado não 

tenham versado sobre idêntica temática – até mesmo em razão da novidade 

trazida com a novel codifi cação de 2015 –, não podem ser ignorados, mormente 

em razão da similitude fi nalística do IAC com outros incidentes correlatos 

– que também visavam a uniformização da jurisprudência –, porquanto não 

haveria razão ontológica para o discrímen. Eis os precedentes:

Agravo regimental em habeas corpus. Roubo duplamente majorado. Fração 

das majorantes. Critério matemático. Impossibilidade.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão que concedeu 

habeas corpus, de ofício, a fi m de diminuir para 1/3 o aumento procedido na 

terceira etapa da dosimetria do crime de roubo, uma vez que, no caso em análise, 

as instâncias ordinárias utilizaram apenas o critério matemático para fins de 

exasperação da reprimenda em patamar superior ao mínimo legalmente previsto, 

em inobservância ao enunciado na Súmula n. 443/STJ.

2. O incidente de uniformização de jurisprudência, previsto no artigo 476 

do Código de Processo Civil e nos artigos 118 e seguintes do RISTJ, possui 

natureza preventiva de dissenso jurisprudencial, não sendo admitido como forma 

de irresignação recursal. Ademais, deve ser suscitado nas razões recursais ou em 

petição avulsa, em momento anterior ao julgamento do recurso, cujo processamento 

constitui faculdade do relator, não sendo possível a sua arguição em sede de agravo 

regimental.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 275.416/SP, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 01/07/2014, 

grifei.)

Processual Civil.  Incidente de uniformização de jurisprudência. 

Extemporaneidade. Faculdade do órgão julgador.

1. O incidente de uniformização de jurisprudência, mercê de sua natureza 

preventiva, deve ser suscitado nas razões recursais ou em petição avulsa, 

evidentemente, antes do julgamento do recurso (art. 476 do CPC), cujo processamento 

se dá ao nuto do julgador. Precedentes do STJ: PET nos EREsp 437.227/DF, 

Primeira Seção, DJ de 03/08/2009; PET no RMS 21.527/RN, Primeira Turma, DJ de 

30/03/2009; EDcl no AgRg no Ag 1.031.834/RJ, Quinta Turma, DJ de 01/12/2008; 

EDcl no AgRg no Ag 968.141/SP, Terceira Turma, DJ de 05/08/2008; RMS 25.177/
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MG, Quarta Turma, DJ de 12/08/2008; AgRg nos EREsp 897.812/RS, Primeira Seção, 

DJ de 25/02/2008; EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 644.834/PR, Terceira Turma, DJ 

de 04/04/2008 e AgRg no AgRg no Ag 789.582/MG, Quinta Turma, DJ 07/02/2008.

2. In casu, trata-se de pedido de instauração de Incidente de Uniformização 

(art. 476, parágrafo único, do CPC) formulado em face de julgado proferido 

nos autos do AgRg nos EDcl nos EREsp 999.662/GO, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte 

Especial, publicado no DJ 04/08/2009. (PET nos EREsp 999.662/GO, Rel. Ministro 

Luiz Fux, Corte Especial, DJe 25/02/2010, grifei.)

Agravo regimental. Pedido para instauração de incidente de uniformização de 

jurisprudência suscitado após o julgamento do recurso especial. Descabimento. 

Inscrição em cadastro de emitentes de cheques sem fundo (CCF). Ausência de 

notifi cação prévia. Danos morais. Ilegitimidade do Banco do Brasil.

1.- O incidente de uniformização de jurisprudência, tendo em vista sua natureza 

preventiva de dissenso jurisprudencial, não constitui forma de irresignação recursal. 

Impõem-se, por isso, seja apresentado em momento anterior ao julgamento do 

recurso, cujo processamento constitui faculdade do relator. Não se admite, portanto, 

sua arguição após o julgamento monocrático do recurso especial, como se fosse 

“embargos de divergência” contra a decisão unipessoal do Relator. Precedentes.

[...]

3.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.444.304/

RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 05/08/2014, DJe 

01/09/2014, grifei.)

I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Administrativo. 

Policial militar. Gratifi cação de Encargos Especiais por mérito e ato de bravura. 

Prescrição do fundo de direito reconhecida pelo acórdão recorrido. Alegação de 

tratar-se de relação de trato sucessivo. Análise. Impossibilidade. Súmula 280/STF. 

Agravo regimental a que se nega provimento. II - Incidente de uniformização de 

jurisprudência. Utilização como recurso. Inviabilidade.

1. O incidente de uniformização de jurisprudência, em regra, de iniciativa dos 

órgãos julgadores, deve ser suscitado até o julgamento do recurso (art. 476, § 

único, do CPC), não podendo ser utilizado como nova via recursal. Precedente da 

Corte Especial: PET nos EREsp 999.662/GO, Min. Luiz Fux, DJe 25/02/2010. (EDcl 

no AREsp 31.747/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 

16/04/2012, grifei.)

Ante o exposto, indefi ro o pedido de instauração do incidente de assunção 

de competência.

É como voto.
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RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 55.940-SP (2015/0017027-5)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Recorrente: Walter Faria

Advogados: Dora Marzo de A Cavalcanti Cordani e outro(s) - SP131054

Rafael Tucherman - SP206184

Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA

Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Art. 357 do Código 

Penal. Trancamento da ação penal. Conduta equivalente ao de 

“comprador de fumaça” não encontradiça nos núcleos do tipo de 

exploração de prestígio. Ofensa ao princípio da legalidade. Atipicidade 

da conduta. Recurso provido.

1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige 

comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de 

causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório 

mínimo de autoria ou de materialidade, o que se verifi ca na presente 

hipótese.

2. Dispõe o art. 357 do Código Penal que, para a confi guração do 

delito de exploração de prestígio, deve o agente “Solicitar ou receber 

dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de infl uir em juiz, 

jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, 

tradutor, intérprete ou testemunha”.

3. Na linha da jurisprudência desta Corte, “O crime de exploração 

de prestígio é, por assim dizer, uma ssubespécies do crime previsto no 

art. 332 do Código Penal (tráfi co de infl uência). É a exploração de 

prestígio, a venda de infl uência, a ser exercida especifi camente sobre 

pessoas que possuem destacada importância no desfecho de processo 

judicial (APn n. 549/SP, rel. Corte Especial, Ministro Felix Fischer, 

DJe 18/11/2009).

4. Na hipótese, a denúncia não se desincumbiu de descrever 

nenhum comportamento típico do ora recorrente, comportamento 

esse conhecido como o de “vendedor da fumaça” (venditio fumi), 
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sob o qual poderia exercer a infl uência jactante, caracterizadora da 

exploração de prestígio. Ao revés, a incoativa descreve, amiúde, a 

conduta do recorrente como a de um “comprador de fumaça”.

5. “Sujeito passivo é o Estado, pois ofendida é a administração 

pública [rectius: da Justiça]. Secundariamente é também vítima o 

comprador de prestígio, mas prestígio vão, fraudulento e inexistente. 

É ele que sofre prejuízo concreto ou material, com a vantagem obtida 

pelo vendedor de fumo. Dá-se aqui o que se passa na fraude bilateral, 

no estelionato [...] Não obstante a conduta ilícita do comprador de 

infl uência, não pode ele ser também sujeito ativo do crime, como 

alguns pretendem, conquanto sua conduta seja imoral. Realmente, ele 

se crê agente de um crime de corrupção em co-autoria com o vendedor 

de prestígio, mas dito crime não existe, é putativo” (NORONHA. E. 

Magalhães. Direito Penal. Volume 4. São Paulo. Ed. Saraiva, 2003, 

págs. 325/326).

6. Recurso provido para trancar a ação penal ante a manifesta 

atipia da conduta do recorrente.

ACÓRDÃO

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

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

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

Relator. Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti 

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

Sustentou oralmente o(a) Adv(a) Dora Marzo de A Cavalcanti Cordani, 

pela parte recorrente: Walter Faria

Brasília (DF), 04 de setembro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 14.9.2018

RELATÓRIO

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

corpus interposto por Walter Faria contra acórdão proferido pelo Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região.
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Consta dos autos que foi oferecida denúncia em desfavor do recorrente e 

de outros sete corréus pela suposta prática do delito de exploração de prestígio, 

por serem corresponsáveis por “[...] influir no Julgamento de processo de 

interesse de Walter Faria, em andamento perante a 1ª Vara da Comarca de 

Boituva/SP a fi m de que fosse acelerada a sua análise pelo juiz responsável (com 

prioridade sobre os demais Processos em trâmite) e Julgada a sua extinção por 

decadência em benefício da ‘Cervejaria Petrópolis’, ré” (e-STJ fl . 23).

Irresignada, a defesa impetrou prévio habeas corpus no Tribunal de origem, 

postulando o trancamento da ação penal.

Contudo, a ordem foi denegada, em acórdão assim ementado (e-STJ fl s. 

212/213):

Habeas corpus. Penal. Processual Penal. Crime de exploração de prestígio. 

Art. 357, CP. Trancamento da ação penal. Atipicidade dos fatos não comprovada. 

Possibilidade de o “comprador de prestígio” fi gurar como sujeito ativo do crime 

em questão. Ordem denegada.

1 - No caso, o paciente foi denunciado, juntamente com outras sete pessoas, 

pela suposta prática do crime de exploração de prestígio, previsto no art. 357, do 

Código Penal, na forma do art. 29, do referido códice.

2 - No presente writ os impetrantes não alegam a inépcia formal da denúncia, 

mas a atipicidade dos fatos, que, segundo aduzem, seria manifesta, dada a 

impossibilidade de o pretenso comprador de prestígio fi gurar como sujeito ativo 

do crime em questão, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial 

transcrito na inicial.

3 - Entretanto, reputo não estar caracterizada a alegada atipicidade 

manifesta dos fatos imputados ao paciente, haja vista que, como leciona Cezar 

Roberto Bitencourt, no polo ativo do crime em testilha, “não poder deixar de 

ser considerada a participação decisiva de uma terceira pessoa, qual seja, a 

beneficiária da ‘venda do prestígio’, que é parte diretamente interessada no 

resultado da ação, e, no mínimo, ‘concorre de qualquer modo para sua prática’ 

(art. 29 do CP)” (in Tratado de Direito Penal, Parte Especial 5. 7ª edição. São Paulo: 

Saraiva:, 2103, p. 445).

4 - Ademais, saber se havia divergência ou convergência de vontades entre 

o paciente e demais corréus é matéria afeta ao próprio mérito da pretensão 

punitiva, que deverá, pois, ser deslindada após a instrução processual, quando da 

prolação da sentença.

5 - Ordem denegada.

No Superior Tribunal de Justiça, alega a defesa a atipia da conduta em 

relação ao recorrente, quanto ao delito de exploração de prestígio, porquanto 
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“apenas aquele que pede ou aceita pagamento com a f inalidade específ ica de 

infl uenciar na decisão de membro do Poder Judiciário incorre na prática do delito” 

(e-STJ fl . 221, grifos no original).

Argumenta, para tanto, que “O legislador pátrio deliberadamente optou 

por não tipifi car a conduta daquele que paga ou oferece pagamento - ao contrário 

do que ocorre, por exemplo, com o crime de corrupção, previsto em nosso 

ordenamento tanto na forma ativa quanto na passiva. Em verdade, tem-se 

situação semelhante àquela ocorrida no estelionato: a pessoa que ‘compra’ o prestígio 

apregoado pelo ‘vendedor’ está sendo enganada, de modo que não pode f igurar, 

simultaneamente, como vítima e autor do mesmo crime” (e-STJ fl . 221, grifos no 

original).

Arremata, por conseguinte, que “apenas comete o crime em apreço aquele 

que pede ou recebe vantagem sob o falso pretexto de infl uenciar na ação de membro 

do Poder Judiciário. A pessoa que paga por essa (inexistente) infl uência longe 

está de ser autora ou mesmo coautora do delito, fi gurando no polo oposto da 

contenda, como verdadeira vítima” (e-STJ fl . 223, grifo no original).

Diante disso, requer a defesa o provimento do recurso para se determinar 

o trancamento da Ação Penal n. 2009.61.04.007454-0, em trâmite perante a 6ª 

Vara da Subseção Judiciária de Santos/SP.

Opinou o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso. Eis a 

ementa do parecer (e-STJ fl . 264):

Recurso ordinário em habeas corpus. Exploração de prestígio. Art. 357 do 

CP. Falta de justa causa. Trancamento. Inadequação da via eleita. Necessidade 

de exame de provas. Denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP. 

Manutenção do acórdão recorrido. Não provimento.

1. O pleito de trancamento da ação penal no âmbito do habeas corpus é 

medida excepcional, justifi cando-se somente quando demonstrada de forma 

absoluta e sem necessidade de valoração probatória a ausência de provas da 

materialidade e indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de 

causa extintiva de punibilidade, o que não é o caso dos autos.

2. Para o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 41 do Código de 

Processo Penal, a peça acusatória deve delinear, de forma suficiente, os 

fatos atribuídos ao acusado e o nexo causal entre eles e a prática criminosa, 

possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Cumpridos esses 

requisitos pelo Ministério Público, não há que se falar em trancamento da ação 

penal por ausência de justa causa.
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3. A descrição feita na denúncia é absolutamente clara, imputando ao 

recorrente a prática de atos que, sem dúvida alguma, se encaixam no tipo previsto 

no artigo 357, caput, do Código Penal, na forma do artigo 29, do mesmo codex.

4. “Não pode deixar de ser considerada a participação decisiva de uma terceira 

pessoa, qual seja, a benefi ciária da ‘venda do prestígio’, que é parte diretamente 

interessada no resultado da ação, e, no mínimo, ‘concorre de qualquer modo para 

sua prática’ (art. 29 do CP).

5. Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de origem, constatou-

se, em 13/8/2018, que o feito ainda não foi sentenciado.

É o relatório.

VOTO

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

relatório, busca-se o trancamento da ação penal originária ante a alegada atipia 

da conduta.

Não constitui demasia enfatizar, a propósito do assunto, que a extinção da 

ação penal em tema de habeas corpus consiste em medida excepcional, apenas 

cabível em situações em que se evidenciarem, de plano, situações sufi cientes a 

ensejar o prematuro encerramento da persecução criminal.

Com efeito, é cediço, no âmbito da jurisprudência dos Tribunais Superiores, 

que “O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas nas 

hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, de causa extintiva de punibilidade 

e de ausência de indícios sufi cientes de autoria a materialidade delitiva” (HC n. 

150.842 ED-ED, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/6/2018, 

DJe-127 Divulg 26/6/2018 Public 27/6/2018, grifei.)

Nesse contexto, a jurisprudência desta Casa não aceita, em regra, 

discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do 

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

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

elementos de convicção constantes do processo, providência manifestamente 

inconciliável com o rito célere e sumário deste remédio constitucional.

Feitas essas considerações, passo à apreciação do pedido.

Foram estes os fatos narrados na denúncia (e-STJ fl s. 21/30):
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Conforme minuciosamente descrito na peça acusatória ofertada nos autos 

do Processo n. 2008.61.81.014611-3, e comprovado através das investigações 

que precederam ao ajuizamento da mesma ação, os denunciados Walter Faria, 

Marcos Valerio, Rogério Tolentino Ildeu, Eloá, Paulo Endo, Daniel Balde, Silvio Salazar, 

Antônio Hadano, Leandro Balducci e Fabio Gatto se organizaram em quadrilha 

a fi m de garantir, com suas articuladas ações criminosas, o favorecimento da 

“Cervejaria Petrópolis”, de propriedade do co-réu Walter Faria.

Neste sentido, praticaram as condutas delitivas descritas na mencionada 

denúncia (fls. 555/501 dos autos n. 2008.61.81.014611-3) voltadas 

a desmoralização de dois fiscais da Receita Estadual que haviam autuado a 

sobrecitada cervejaria.

A ação da quadrilha, contudo, não se limitara a tanto. Conforme consignado 

às fls. 594 e ss. da citada peça acusatória as provas colhidas ao longo das 

investigações, notadamente as interceptações de comunicação telefônica, dão 

conta de que a associação permanente e organizada formada pelos denunciados 

tinha por fim ainda a prática de diversos outros crimes, todos voltados ao 

favorecimento de Walter Faria nas mais diversas instâncias, mediante infi ltração em 

órgãos públicos e corrupção de agentes do Estado ou, ainda, mediante pura e simples 

violência.

Neste contexto se deram as ações criminosas a seguir descritas, perpetradas 

pelos denunciados Walter Faria, Marcos Valério, Rogério Tolentino, Ildeu, Eloá, Paulo 

Endo e Daniel Balde, em concurso com José Ricardo Tremura, em mais uma frente 

da atuação da quadrilha, desta feita envolvendo o Poder Judiciário na Comarca de 

Boituva/SP.

Tais fatos criminosos se encontram amplamente demonstrados pelas provas 

produzidas no bojo do IPL 2-5901/08 (autos n. 2008.61.81.014611-3), bem 

como do seu apenso IPL 2-2478/07, tendo-se optado pela apresentação de 

denúncia em separado a fi m de evitar tumulto no andamento do processo n. 

2008.61.81.014611-3, em vista do elevado número de réus ali denunciados (os 

quais se encontravam, em sua maioria, presos por ocasião do oferecimento da 

denúncia), bem como em razão de os fatos tratados na presente ação e aqueles 

enfocados na ação n. 2008.61.81.014611-3 serem diversos, embora conexos à luz 

do art. 76, III, do Código de Processo Penal (notadamente considerando que os 

ora acusados Walter Faria, Marcos Valerio, Rogério Tolentino, Ildeu, Eloá, Paulo Endo 

e Daniel Balde praticaram as condutas a seguir descritas, em concurso com José 

Tremura, organizados como quadrilha, a qual foi denunciada na ação anterior). A 

propósito, é diante de tais circunstâncias que se impõe a distribuição desta ação 

por dependência ao processo n. 2008.61.81.014611-3 à 6ª Vara Federal desta 

Subseção Judiciária de Santos/SP.

2. Dos fatos

Como comprovam os elementos reunidos nos autos, notadamente as 

conversas monitoradas mantidas pelos ora denunciados no período de de abril 
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a Setembro de 2008, Walter Faria, Marcos Valério, Rogério Tolentino, Ildeu, Eloá, 

Paulo Endo e Daniel Balde, reunidos na quadrilha já denunciada - na qual Walter 

Faria se coloca corno patrocinador da Organização e maior interessado em sua 

atuação; Marcos Valerio e Rogério Tolentino como os mentores dos meios pelos 

quais são atingidos os objetivos da patrocinador, detendo domínio de toda a 

rede que operacionaliza suas diretrizes; Ildeu e Eloá, como os primeiros braços 

operacionais do grupo criminoso, reportando-se diretamente aos mentores; e 

Paulo Endo e Daniel Balde, como um segundo nivel Operacional da Organização, 

sendo responsáveis por sua qualidade de policiais federais aposentados com 

grande trânsito tanto nos meios estatais quanto nos meios criminosos (como 

demonstraram as escutas) pelo cumprimento das ordens de Ildeu e Eloá, a quem 

se reportavam -, pretendiam -, através da atuação do juiz aposentado Tremura, 

infl uir no Julgamento de processo de interesse de Walter Faria, em andamento 

perante a 1ª Vara da Comarca de Boituva/SP a fi m de que fosse acelerada a sua 

análise pelo juiz responsável (com prioridade sobre os demais Processos em 

trâmite) e Julgada a sua extinção por decadência em benefi cio da “Cervejaria 

Petrópolis”, ré.

Trata-se de ação pauliana de n. 082.01.2006.002437-1 (número de controle 

723/2006 - relacionada à anterior ação de execução de n. 082.01.2003.002912-9, 

número de controle 1512/2003), envolvendo valores no montante aproximado de 

RS 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), ajuizada pelo BNDES, em que fi guram 

como rés as Cervejarias Petrópolis e São Paulo S/A, esta pertencente ao grupo 

empresarial da “Cervejaria Petrópolis” [...].

Assim, em benefi cio de Walter Faria e por determinação deste, em conjunto 

com seus “consultores” Marcos Valério e Rogério Tolentino, Ildeu, aluando sempre 

ao lado e com a colaboração de Eloa, contou com os préstimos de Danile e Endo, 

os quais, por sua vez, buscaram colaboração do juiz aposentado Tremura, na 

tentativa de infl uenciar o andamento da citada ação.

Tremura, de seu ledo, dispôs-se a atuar, mediante promessa de pagamento, 

e se valendo de sua condição de juiz aposentado, no sentido de infl uir sobre 

os juízes responsáveis pela causa, que se sucederam, em razão da licença-

maternidade da titular, Karla Peregrino Sotilo (vide fl s. 239/240, volume 1, dos 

autos n. 2008.61.81.014611-3), substituída à época dos fatos por Diogo Correa de 

Morais Aguiar (vide fl s. 266/267, volume I, dos autos n. 2008.61.81.014611-3).

Do mesmo modo, e cada qual ocupando seu lugar na estrutura da 

organização criminosa desvendada, Ildeu, Eloá, Daniel e Endo também cobravam 

contraprestação de seus “superiores” na hierarquia da quadrilha, a fim de 

promoverem (através de Tremura) a agilidade na análise da ação e o julgamento 

da sua extinção pelo juiz da causa.

Walter Faria, Marcos Valério e Rogério Tolentino, na outra ponta da 

conduta criminosa, encomendaram os serviços ilícitos dos demais denunciados, 

comprometendo-se a remunerá-los caso obtivessem sucesso na empreitada.
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[...]

Pois bem. A essa altura se encerraram os registros referentes à ação criminosa 

dos denunciados destinada a infl uir junto ao Poder Judiciário em Boituva/SP 

quanto ao julgamento da causa de interesse do co-acusado Walter Faria, em vista 

da defl agração, em outubro de 2008, da Operação Avalanche, que culminou com 

a prisão da maior parte dos componentes da quadrilha em questão, e com a 

subsequente cessação do monitoramento telefônico dos investigados.

Conforme revelam as inclusas certidões de objeto e pé, a ação pauliana n. 

082.01.2006.002437-1 (número de controle 723/2000 e a ação de execução n. 

082.01.2003.002912-9 (número de controle 1512/2003) àquela relacionada não 

fi ram extintas, como pretendiam os denunciados, encontrando-se ambos os fritos 

suspensos desde o mês de março do corrente ano de 2009, a pedido das partes, 

que fi rmaram acordo extrajudicial voltado a pôr fi m às demandas.

Não obstante, das conversas telefônicas interceptadas, bem como das provas 

colhidas com a defl agração das Operação Avalanche, extraem-se, livre de dúvidas 

materialidade e autoria do delito de exploração de prestígio ora denunciado.

De fato, restou comprovado que Tremura, Daniel, Endo, Ildeu e Eloá, praticaram, 

na forma do art. 29, do Código Penal, o crime de exploração de prestigio, 

capitulado no art. 357, do CP, vez que solicitaram dinheiro da cúpula da organização 

criminosa, vale dizer, de Walter Faria, Marcos Valério e Rogério Tolentino, a pretexto 

de infl uir sobre os juízes responsáveis pela ação pauliana n. 082.01.2006.002437-1 

(número de controle 723/2006 - relacionada à anterior ação de execução de n. 

082.01.2003.002912-9, número de controle 1512/2003), em Irámite perante a 1” 

Vara da Comarca de Boibtva/SP.

De outro lado, Walter Faria, enquanto patrocinador e maior interessado na 

ação criminosa (e, no mais, o grande favorecido por Ioda a atuação da quadrilha), 

Marcos Valério e Rogério Tolentino, na condição de “consultores” de Walter Faria, 

e, nesta função, apresentando-se como mentores dos meios pelos quais eram 

atingidos os objetivos do patrocinador, detendo domínio de toda a rede que 

operacionalizava suas diretrizes, fi guraram como partícipes do delito em questão, à 

luz do art. 29, do Código Penal, na medida em que, sendo os principais interessados 

no resultado da ação dos demais denunciados, a quem procuraram para a prestação 

dos serviços criminosos, pelos quais iriam pagar, concorreram de modo determinante 

para a prática da conduta típica.

Dispõe o art. 357 do Código Penal:

Art. 357 - Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto 

de infl uir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, 

perito, tradutor, intérprete ou testemunha:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa (grifei.)
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Inicialmente, ao conceituar o aludido preceito de regência, a Corte Especial 

do Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de afi rmar, por ocasião do 

julgamento da APn n. 549/SP (rel. Ministro Felix Fischer, DJe 18/11/2009), que 

“O crime de exploração de prestígio é, por assim dizer, uma ‘subespécie’ do crime 

previsto no art. 332 do Código Penal (tráfi co de infl uência). É a exploração de 

prestígio, a venda de infl uência, a ser exercida especifi camente sobre pessoas 

que possuem destacada importância no desfecho de processo judicial (Nelson 

Hungria in ‘Comentários ao Código Penal – Volume IX’, Ed. Forense, 2ª edição, 

1959, página 529)”.

É dizer, singrando o escólio da doutrina clássica, que o dolo, em delitos 

desse jaez, “consiste na vontade conscientemente dirigida à obtenção de vantagem 

ou promessa de vantagem, a pretexto de infl uir em funcionário público em ato de 

ofício” (Heleno Cláudio Fragoso in Lições de Direito Penal, Parte Especial, 

Volume II, Editora Forense, Rio de Janeiro: 1989, pág. 489, grifei.)

Pois bem. A exegese que se extrai da norma inserta no aludido art. 357 

do CP – na linha intelectiva da doutrina majoritária –, não permite equiparar a 

conduta de quem “compra” o prestígio àquela a que alude o tipo penal, sob pena 

de se malferir um dos princípios comezinhos do direito penal, qual seja, o da 

legalidade (estrita).

Como já decidiu esta Corte, “Não se pode perder de vista – sobretudo em 

matéria penal que se rege, antes de tudo, pela estrita legalidade e tipicidade – da 

sujeição do juiz à lei. Com efeito, ao substituí-la pela sujeição ao sentimento 

pessoal de justiça do magistrado, estaríamos, a bem da verdade, desvinculando 

a atividade judicial, na medida em que a consideração do que seria justo ou 

injusto, no caso concreto, estaria confi ada ao alvedrio do intérprete. Seria assim 

o arbítrio na aplicação do direito que, fora de controle, colidiria inevitavelmente 

com princípios fundamentais como o da segurança jurídica” (HC n. 166.377/

SP, rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/6/2010, DJe 

1º/7/2010).

A adoção de métodos interpretativos que refogem aos limites da estrita 

legalidade, como, verbi gratia, a analogia, importará, inevitavelmente, como 

bem pontuou o Supremo Tribunal Federal, de há muito, “[...] a insegurança do 

direito. Nem mesmo poderá subsistir um nítido traço distintivo entre o injusto 

penal e o fato lícito, o texto expresso da lei cederá lugar à sensibilidade ética dos 

juízes, acaso mais apurada que a moral média do povo. Além disso, haverá o 

grave perigo de expor os juízes, na criação de crimes ou na imposição de penas 
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a pressões externas, a paixões dominantes no momento, às sugestões da opinião 

pública, nem sempre bem orientada ou imparcial” (HC n. 50.533/RS – relator 

Min. Bilac Pinto, Tribunal Pleno, Julgamento: 25/4/1973).

Na espécie, constou da inicial acusatória, amiúde, que a conduta 

supostamente perpetrada pelo ora recorrente consistia em encomendar “os 

serviços ilícitos dos demais denunciados, comprometendo-se a remunerá-los 

caso obtivessem sucesso na empreitada”, tendo sido comprovado, segundo 

a exordial, que os corréus Tremura, Daniel, Endo, Ildeu e Eloá teriam solicitado 

dinheiro da cúpula da organização criminosa, vale dizer, de Walter Faria e outros 

corréus, a pretexto de infl uir sobre os juízes responsáveis pela ação pauliana n. 

082.01.2006.002437-1, uma vez que, enquanto patrocinador, seria o recorrente 

Walter Faria o maior interessado na ação criminosa.

Deveras, a denúncia não se desincumbiu de descrever nenhum 

comportamento típico do então denunciado (ora recorrente), comportamento 

esse conhecido como o de “vendedor da fumaça” (venditio fumi), sob o qual poderia 

exercer a famigerada “infl uência jactante”, caracterizadora da exploração de 

prestígio. Ao revés, a incoativa descreve a conduta do recorrente como a de um 

“comprador de fumaça”, dessumindo-se, daí, que a denúncia o equipara à fi gura de 

vítima.

Nesse sentido é o ensinamento de Magalhães Noronha, ao afi rmar que 

“Sujeito passivo é o Estado, pois ofendida é a administração pública [rectius: da 

Justiça]. Secundariamente é também vítima o comprador de prestígio, mas prestígio 

vão, fraudulento e inexistente. É ele que sofre prejuízo concreto ou material, 

com a vantagem obtida pelo vendedor de fumo. Dá-se aqui o que se passa na 

fraude bilateral, no estelionato [...] Não obstante a conduta ilícita do comprador de 

infl uência, não pode ele ser também sujeito ativo do crime, como alguns pretendem, 

conquanto sua conduta seja imoral. Realmente, ele se crê agente de um crime de 

corrupção em co-autoria com o vendedor de prestígio, mas dito crime não existe, é 

putativo. E co-autor do presente delito também não será, porque, conquanto 

de certa maneira ele concorre para o descrédito administrativo, não pode ser 

co-partícipe de obter vantagem quem a dá ou dela se despoja. Como escreve 

Manzini, ‘enquanto um quer vender fumo, o outro quer e supõe, ao contrário, 

comprar um assado’” (NORONHA. E. Magalhães. Direito Penal. Volume 4. 

São Paulo. Ed. Saraiva, 2003, págs. 325/326, grifei).

Nesse sentido foi o entendimento adotado pelo voto vencido, cujo excerto 

trago à colação, no que interessa, in verbis (e-STJ fl s. 208/211):
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Embora o conteúdo normativo esteja vinculado à práxis, não se sustenta uma 

pretendida alteração de sentido em razão da modifi cação social, notadamente 

quanto ao que atualmente se constata na intermediação de interesses perante a 

administração pública em geral e, em particular, a administração da justiça. Pois 

desde os romanos, como visto, pune-se, sob esse título, o mercado ilusório em 

relação ao qual, força convir, desde sempre se percebe a nota de torpeza bilateral. 

Tivesse o tipo penal o conteúdo normativo segundo o qual, além do vendedor, 

também o comprador merecesse igual punição, certamente essa compreensão 

já se encontraria historicamente consolidada: o chamado lobby não é, na sua 

essência, novidade, como também não o é a introdução de neologismos, ou talvez 

eufemismos, pelos quais se dissimulam práticas moral ou juridicamente reprováveis, 

não poucas com tipifi cação penal. Não se concebe, porém, que o Estado, que detém 

o monopólio de legislar, quede-se inerte, seja na introdução de tipos penais que 

alcancem condutas que considere disso merecedoras e ainda não se encontram 

tipifi cadas seja mediante a correta aplicação da lei penal em vigor. Deve prevalecer 

sempre o princípio: nullun crimem sine lege.

[...]

Como se vê, a exploração de prestígio tipifi ca-se pelas condutas de “solicitar” 

ou “receber” dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de infl uir em juiz, 

jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, 

intérprete ou testemunha, daí resultando que o interessado na comercialização 

do suposto prestígio não realiza o núcleo do tipo penal, a despeito de sua torpeza 

em que determinado ato seja praticado sob a infl uência do agente do delito.

Na espécie, a denúncia narra que alguns dos denunciados, por intermédio 

da atuação do Juiz aposentado Tremura, pretendiam influir no julgamento 

de processo de interesse de Walter Faria, em andamento perante a 1ª Vara de 

Boituva (SP), “a fi m de que fosse acelerada a sua análise pelo juiz responsável (com 

prioridade sobre os demais processos em trâmite) e julgada a sua extinção por 

decadência” (fl . 23).

Não descreveu qualquer conduta delitiva que pudesse ser imputada ao paciente, 

de modo que não se pode inferir que Walter Faria tenha solicitado ou recebido 

dinheiro ou qualquer utilidade para infl uenciar em processo em trâmite perante a 

Comarca de Boituva (SP).

Apesar da reprovabilidade da conduta do paciente, que, em tese, pretendia 

pagar pela pretensa influência, não é possível inferir que Walter praticou 

quaisquer condutas previstas no art. 357 do Código Penal.

De fato, o princípio da correlação entre acusação e sentença permite que o 

Juiz, ao decidir, dê ao fato classifi cação diversa daquela descrita na denúncia.

Contudo, verifico que a peça acusatória não descreve de forma clara e 

satisfatória a conduta praticada pelo paciente, que seria tão somente aquele que 

“encomendou os serviços de infl uência”. Dessa forma, não pode o paciente ser 
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considerado coautor ou partícipe de crime do qual é vítima, em que pese a sua 

torpeza, pois é atingido em seu patrimônio. (Grifei)

Por fi m, também não há como considerar o recorrente como partícipe 

do delito, pois, “conquanto de certa maneira ele concorre para o descrédito 

administrativo, não pode ser co-partícipe de obter vantagem quem a dá ou dela 

se despoja. Como escreve Manzini, ‘enquanto um quer vender fumo, o outro 

quer e supõe, ao contrário, comprar um assado’” (NORONHA. E. Magalhães. 

Direito Penal. Volume 4. São Paulo. Ed. Saraiva, 2003, págs. 325/326).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso em habeas corpus para trancar a 

Ação Penal n. 2009.61.04.007454-0, ante a manifesta atipicidade da conduta 

supostamente perpetrada pelo recorrente.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 85.272-RS (2017/0131630-4)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Recorrente: Annicio Alves de Souza

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

EMENTA

Penal. Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. 

Dano qualifi cado. Inutilização de um cone. Idoso com 83 anos na 

época dos fatos. Primário. Peculiaridades do caso concreto. Mitigação 

excepcional da Súmula n. 599/STJ. Justificada. Princípio da 

insignifi cância. Incidência. Recurso provido.

1. A subsidiariedade do direito penal não permite tornar o 

processo criminal instrumento de repressão moral, de condutas típicas 

que não produzam efetivo dano. A falta de interesse estatal pelo 

refl exo social da conduta, por irrelevante dado à esfera de direitos da 

vítima, torna inaceitável a intervenção estatal-criminal.
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2. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que 

a incidência do princípio da insignifi cância pressupõe a concomitância 

de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) 

nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de 

reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão 

jurídica provocada.

3. A despeito do teor do enunciado sumular n. 599, no sentido 

de que O princípio da insignifi cância é inaplicável aos crimes contra 

a administração pública, as peculiaridades do caso concreto – réu 

primário, com 83 anos na época dos fatos e avaria de um cone avaliado em 

menos de R$ 20,00, ou seja, menos de 3% do salário mínimo vigente à época 

dos fatos – justifi cam a mitigação da referida súmula, haja vista que 

nenhum interesse social existe na onerosa intervenção estatal diante 

da inexpressiva lesão jurídica provocada.

3. Recurso em habeas corpus provido para determinar o 

trancamento da ação penal n. 2.14.0003057-8, em trâmite na 2ª Vara 

Criminal de Gravataí/RS.

ACÓRDÃO

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

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

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

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

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Maria Th ereza de Assis Moura, 

Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 14 de agosto de 2018 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Presidente e Relator

DJe 23.8.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi Cordeiro: Trata-se de recurso em habeas corpus 

interposto por Annicio Alves de Souza, em face de acórdão do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul que denegou o habeas corpus de origem.
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Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime 

previsto no art. 183, parágrafo único, III, do Código Penal.

Sustenta nas razões recursais, em síntese, atipicidade material da conduta de 

passar com o veículo por cima de um cone da Polícia Rodoviária, ao argumento 

de que o valor do objeto não ultrapassa R$ 20,00, que o recorrente tinha 83 anos 

de idade na época dos fatos e que com a conduta apenas incorreu em infração de 

trânsito, prevista no art. 169 do CTN, penalizado com multa.

Requer, assim, o trancamento da ação penal.

Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Publico 

Federal ofertou parecer pelo provimento do recurso em habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): Consoante relatado, pretende o 

recorrente o trancamento da ação penal por atipicidade material da conduta de 

avariar um cone da Polícia Rodoviária, cujo valor não ultrapassa R$ 20,00, bem 

como porque o recorrente tinha 83 anos de idade na época dos fatos e que com 

a conduta apenas incorreu em infração de trânsito, prevista no art. 169 do CTB, 

penalizado com multa.

A denúncia assim descreve a conduta delitiva (fl . 12):

No dia 04 de novembro de 2013, por volta das 17h25min, na Rodovia Estadual 

RS 030, KM 09. em via pública, na cidade de Gravatai/RS, o denunciado Annicio 

Alves de Souza, na condução de veiculo automotor, destruiu e inutilizou 01 (um) 

cone de sinalização pertencente à Policia Rodoviária, causando, assim, danos ao 

patrimônio público estadual.

Na ocasião, policiais rodoviários estavam fazendo operação de fi scalização no 

local, momento em que o veiculo conduzido pelo denunciado aproximou-se e 

transpôs o bloqueio policial, derrubando e passando por cima de 01 (um) cone 

supramencionado. vindo a danifi cá-lo, conforme auto de constatação de dano (fl . 

16).

No que se relaciona à tese de atipicidade material da conduta, assim 

manifestou-se o Tribunal de Justiça (fl s. 229/230):

Por meio da presente ação constitucional, pretende o impetrante o 

trancamento da ação penal por ausência de justa causa em razão da atipicidade 
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da conduta imputada ao paciente, pela incidência do princípio da insignifi cância, 

e em virtude da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva.

De início, cumpre destacar que o reconhecimento da ausência de justa causa 

para a persecução penal do indivíduo na via estreita do habeas corpus, que não 

comporta o exame aprofundado do conjunto fático-probatório do processo, 

ocorre apenas na hipótese de evidente atipicidade da conduta, manifesta 

ausência de suporte probatório mínimo para a acusação, inépcia da inicial ou 

causa extintiva da punibilidade.

A aplicação do princípio da insignificância, é certo, deve ser criteriosa e 

cautelosa, norteada por um exame de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, 

segundo as circunstâncias do caso. Nessa esteira, e considerando o que preleciona 

o tranquilo entendimento jurisprudencial desta Corte e dos Tribunais Superiores, 

o valor total do bem não deve ser o único parâmetro para a análise da lesividade 

da conduta.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da 

lesão jurídica provocada, é preciso verifi car, ainda, “a mínima ofensividade da 

conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau 

de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica 

provocada.” (STF, HC 84.412, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 

em 19/10/2004). E no presente caso, não se verificam, de plano, todos esses 

vetores simultaneamente.

Ainda que se considere que a atuação do agente tenha sido de pouca repercussão 

ao patrimônio da vítima, no caso o Estado, é preciso considerar o seu contexto e a sua 

repercussão, a revelarem intensa lesividade. A transposição de bloqueio organizado 

pela polícia rodoviária e a decorrente avariação de cone de sinalização, apresenta 

alto grau de reprovação, gerando sentimento de insegurança aos demais cidadãos, 

o que reclama imediata providência das autoridades. Diante disso, é necessário 

melhor esclarecer o fato ocorrido, não sendo possível, na espécie, emitir um juízo 

de valor sem a regular instrução do processo, razão pela qual entendo prematuro o 

pré-julgamento do mérito e, logo, inapropriado o trancamento da ação penal. Por 

seu turno, maior incursão acerca do dolo da conduta está reservada ao Juízo da 

cognição penal, sendo defesa sua discussão no rito sumaríssimo deste writ.

Por esses fundamentos, em síntese, tenho que as circunstâncias do caso 

obstam a conclusão de que se trata de irrelevante penal, em face da intensa 

lesividade da conduta.

Destaque-se, de início, que a subsidiariedade do direito penal não permite 

tornar o processo criminal instrumento de repressão moral, de condutas típicas 

que não produzam efetivo dano. A falta de interesse estatal pelo refl exo social da 

conduta, por irrelevante dado à esfera de direitos da vítima, torna inaceitável a 

intervenção estatal-criminal.
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Assim, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que 

a incidência do princípio da insignifi cância pressupõe a concomitância de 

quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma 

periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 

comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na espécie, o Colegiado local afastou a aplicação do princípio da 

insignifi cância com fundamento de que A transposição de bloqueio organizado pela 

polícia rodoviária e a decorrente avariação de cone de sinalização, apresenta alto grau 

de reprovação.

Todavia, a despeito do teor do enunciado sumular n. 599, no sentido de 

que O princípio da insignifi cância é inaplicável aos crimes contra a administração 

pública, as peculiaridades do caso concreto – réu primário, com 83 anos na época 

dos fatos, avaria de um cone avaliado em menos de R$ 20,00, ou seja, menos de 3% 

do salário mínimo vigente à época dos fatos – justifi cam a mitigação da referida 

súmula, haja vista que nenhum interesse social existe na onerosa intervenção 

estatal diante da inexpressiva lesão jurídica provocada.

Nesse sentido, prevalece no Supremo Tribunal Federal que a prática de 

crime contra a Administração Pública, por si só, não inviabiliza a aplicação do 

princípio da insignifi cância, devendo haver uma análise do caso concreto para se 

examinar se incide ou não o referido postulado. Veja-se o seguinte julgado:

Habeas corpus. Penal. Crime de dano. Princípio da insignifi cância. Incidência. 

Prejuízo ínfimo. Circunstâncias da conduta. Ordem concedida. 1. Segundo 

a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese 

de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a 

recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por 

ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, 

inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 2. O que se imputa 

ao paciente, no caso, é a prática do crime de dano, descrito no art. 163, III, do Código 

Penal, por ter quebrado o vidro da porta do Centro de Saúde localizado em Belo 

Horizonte em decorrência de chute desferido como expressão da sua insatisfação 

com o atendimento prestado por aquela unidade de atendimento público. 3. Extrai-

se da sentença absolutória que o laudo pericial sequer estimou o valor do dano, 

havendo certificado, outrossim, o péssimo estado de conservação da porta, 

cujas pequenas lâminas vítreas foram fragmentadas pelo paciente. Evidencia-se, 

sob a perspectiva das peculiaridades do caso, que a ação e o resultado da conduta 

praticada pelo paciente não assumem, em tese, nível suficiente de lesividade ao 

bem jurídico tutelado a justifi car a interferência do direito penal. Irrelevância penal 

da conduta. 4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória do 
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juízo de primeiro grau, por aplicação do princípio da insignifi cância. (HC 120.580, 

Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 30/6/2015, Processo 

Eletrônico DJe-157 divulg 10/8/2015 public 12/8/2015.)

Esta Sexta Turma, em caso semelhante, por unanimidade, concedeu habeas 

corpus de ofício. Vejamos:

Penal. Processual Penal. Habeas corpus. Dano qualifi cado. Inutilização do lençol 

fornecido pelo presídio. Princípio da insignifi cância. Incidência. Concomitância dos 

requisitos ensejadores.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência 

do princípio da insignifi cância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) 

a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social 

da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a 

inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Confessado pelo paciente que rasgou o lençol em tiras para improvisar um 

varal com o fi m de secar suas roupas, não se deve valorar o ato ilícito por meras 

ilações de que o condenado iria utilizar as tiras do tecido para outro fi m, como, por 

exemplo, para propiciar sua fuga, ainda mais quando tal fato sequer foi abordado na 

denúncia.

3. É de ser considerada insignifi cante a conduta do paciente em rasgar o lençol que 

lhe foi oferecido no presídio pela Secretaria de Segurança Pública local, porquanto a 

lesão ao patrimônio público foi mínima em todos os vetores.

4. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para 

reconhecer a atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da 

insignifi cância, e absolver o paciente da prática do delito previsto no art. 163, 

parágrafo único, inciso III, do Código Penal. (HC 245.457/MG, Rel. Ministro Nefi  

Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe 10/3/2016.)

Corrobora este entendimento o bem lançado parecer ministerial da lavra 

do Subprocurador Geral da República, Dr. Luciano Mariz Maia (fl s. 405/406):

Com efeito, o [valor do] cone danifi cado, “em que pese não ter sido apontado 

no processo o valor, não custa mais que R$ 8,90 (oito reais e noventa centavos) 

cada, conforme pesquisa no site buscapé” (e-STJ Fl. 6).

Outrossim, a leitura da denúncia e do boletim de ocorrência também não 

noticiam qualquer motivo reprovável para o ocorrido, sendo crível a afi rmação do 

recorrente no sentido de que se distraiu e não acabou não tendo como se desviar 

do cone (e-STJ Fl. 23).

A leitura dos antecedentes demonstra que o ocorrido constitui a única 

anotação delitiva do recorrente (e-STJ Fl. 28).
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Não há, pois, qualquer razão para movimentar o aparelho repressor do Estado 

por conta de fato sem a menor repercussão social e com ínfi ma violação ao bem 

jurídico tutelado.

Noto que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a atipicidade material 

da conduta em casos envolvendo dano mínimo ao patrimônio público: [...]

Por fi m, é grande a possibilidade de que o caso concreto resulte em extinção 

da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Com efeito, o recorrente é pessoa idosa (83 anos ao tempo dos fatos), de modo 

que o prazo prescricional é diminuído pela metade.

Tendo em vista que, diante das circunstâncias do fato, possivelmente 

será aplicada uma pena próxima ao mínimo de 6 meses, teríamos um prazo 

prescricional de 3 anos, diminuído para 1 ano e 6 meses, já transcorrido desde o 

recebimento da denúncia em 7 de novembro de 2014.

Não desconheço que a jurisprudência desse STJ não admite o trancamento 

do processo com base na chamada prescrição virtual, mas, na espécie, a 

tese é utilizada apenas como reforço argumentativo, a fim de demonstrar a 

desproporcionalidade da persecução penal no presente caso.

Por tudo isso, diante da excepcionalidade casuística dos autos, repita-

se, réu primário, com 83 anos na época dos fatos e avaria de um cone avaliado em 

menos de R$ 20,00, entendo justifi cada a mitigação da Súmula n. 599/STJ, haja 

vista que nenhum interesse social existe na onerosa intervenção estatal penal 

diante da inexpressiva lesão jurídica provocada, melhor cabendo a resolução 

administrativa da situação pelo órgão de trânsito, em observância ao princípio 

da subsidiariedade do direto penal.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso habeas corpus afi m de 

determinar o trancamento da ação penal n. 2.14.0003057-8, em trâmite na 2ª 

Vara Criminal de Gravataí/RS.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 54.112-SP 

(2017/0113256-6)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Recorrente: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
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Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Recorrido: Estado de São Paulo

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

Interes.: Jose Aparecido Pereira Nizio

EMENTA

Penal e Processo Penal. Recurso em mandado de segurança. 

Competência em razão da matéria. Natureza da relação jurídica 

litigiosa. Seções criminais. Aplicação de multa. Art. 265 do Código de 

Processo Penal. Defensor público. Recusa para atuar em ato específi co 

do processo. Regramento administrativo da Defensoria Pública. 

Recurso provido.

1. Na defi nição da competência das Seções deste Superior Tribunal de 

Justiça, prevalece a natureza da relação jurídica litigiosa. Pouco importa 

o instrumento processual utilizado ou a espécie da lei que fundamentou a 

decisão recorrida ou que foi invocada no recurso [...] (in CC n. 29.481/

SP, Corte Especial, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 

28/05/2001).

2. Considerando que a multa fi xada com fundamento no art. 

265 do Código de Processo Penal decorre necessariamente de relação 

jurídica litigiosa regida pelas normas de direito penal, a competência 

para o julgamento de eventuais controvérsias será das respectivas 

turmas criminais.

3. O abandono ou recusa do advogado (defensor) em atuar em 

ato específi co do processo penal, não se equipara ao abandono do 

processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal.

4. A impossibilidade material de atender a todos necessitados não 

permite transferir do órgão - Defensoria Pública - para o magistrado 

o critério eletivo.

5. Punição que pretende obrigar o defensor público a atender aos 

critérios do juiz, contrariando inclusive regramento próprio do órgão. 

Impossibilidade.

6. Recurso em mandado de segurança provido para afastar a 

multa aplicada.
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ACÓRDÃO

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

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

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

dar provimento ao recurso em mandado de segurança, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Laurita 

Vaz, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Dr. Rafael Muneratti - Defensor Público do Estado de São Paulo, pela 

parte recorrente: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Brasília (DF), 11 de setembro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Presidente e Relator

DJe 24.9.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de recurso ordinário em mandado 

de segurança, interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em 

face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a 

segurança ao concluir pela idoneidade da multa aplicada a defensor público que 

se recusou a prestar assistência a um jurisdicionado.

Extrai-se dos autos que, no dia 25/5/2016, após a abertura de audiência 

criminal, constatada a ausência do acusado e de seu advogado constituído, o 

Magistrado nomeou, para atuar no ato, na qualidade de ad hoc, o Defensor 

Público Menésio Pinto Cunha Júnior, o qual, ao tomar conhecimento de 

que havia advogado constituído nos autos, declinou da nomeação, invocando 

Regramento Administrativo próprio da Defensoria.

Não acolhida a justifi cativa do defensor, foi-lhe aplicada multa de 10 

salários-mínimos, com fundamento nos arts. 264 e 265 do CPP, determinando-

se, ainda, a comunicação do fato à Corregedoria da DPSP para a devida 

apuração; a intimação pessoal do defensor para a realização do pagamento no 

prazo de 5 dias, sob pena de cobrança coercitiva; no caso de não quitação da 

penalidade, a inscrição do inadimplente em dívida ativa; a indicação, por parte 

da Defensoria, de advogado dativo, sob pena de o fato ser levado à Corregedoria-
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Geral da Defensoria e a advertência de que nova recusa implicaria fi xação de 

nova multa, mais elevada, em razão da recidiva.

Impetrado Mandado de Segurança junto ao TJSP, a ordem foi denegada, 

em acórdão assim ementado (fl . 174):

Mandado de segurança. Processo criminal. Audiência de instrução debates e 

julgamento. Autuação de defensor público. Ad hoc. Abandono. Multa. Incompetência 

da Seção Criminal. Inocorrência. Aplicação no âmbito criminal. Dentro das 

possiblidades recursais de responsabilidade desta colenda Seção Criminal. Decisão 

mantida. Preliminar rejeitada

Mandado de segurança. Processo criminal. Audiência de instrução debates e 

julgamento. Autuação de defensor público. Ad hoc. Abandono. Multa. Imposição. 

Necessidade. Nomeação dentro da previsão legal Prescindibilidade de legislação 

específi ca. Basta a capacidade postulatória. Inexistência de “ampliação de atribuição”. 

Agente público que deve prezar pela efetiva e eficiente prestação de serviços à 

população. Possibilidade de ressarcimento do erário público pelos serviços prestados 

pela Defensoria Pública. Recusa imotivada do causídico. Multa aplicada de forma 

fundamentada e dentro dos limites legais. Dispositivo vigente e dentro das regras 

constitucionais. Penalidade que não se confunde com as sanções administrativas. 

Liminar cassada. Decisão de 1º grau mantida. Ordem denegada

Neste recurso, preliminarmente, suscita a recorrente a incompetência do 

órgão julgador, em razão da matéria, pois as questões suscitadas no mandamus 

cingiam-se a temas relativos ao direito constitucional e administrativo, razão 

pela qual o julgamento da impetração competiria à Seção de Direito Público e 

não à Câmara vinculada à Seção de Direito Criminal.

No mérito, a recorrente alega que (i) Se há Advogado particular nos autos, 

não pode o Defensor Público atuar no processo em favor do constituinte desse 

Advogado, ainda que pontualmente, porque essa atuação está fora das atribuições 

da Defensoria Pública. E nessa conjuntura, pondera-se que o Defensor Público está 

constitucionalmente proibido de atuar fora de suas atribuições, como determina 

expressamente o art. 134, § 1º, da Constituição (fl . 201); (ii) a atuação da Defensoria 

Pública como órgão de apoio de advogado privado que, eventualmente, falte à 

audiência criminal de cliente, acarretaria deletérios efeitos ao planejamento de 

atuação da instituição; (iii) ao prever o art. 263, parágrafo único, do CPP, que 

o acusado que não for pobre deverá pagar os honorários do defensor dativo, 

não tinha o legislador como propósito transformar a Defensoria em órgão 

de apoio a escritórios privados para cobrir serviços pagos, mas não prestados 

plenamente ao cliente; (iv) ao se negar a atuar em audiência de instrução, não 
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violou o defensor o princípio da cooperação, pois o modelo cooperativo não pode 

ser utilizado para forçar órgão público (no caso a Defensoria Pública) a sair de sua 

matriz de atribuições a título de “cooperar” em processo judicial. Essa interpretação 

foge por completo da matriz teórica do modelo cooperativo ou princípio da cooperação. 

Tal uso indevido do art. 6º do CPC, no presente caso concreto, corresponde ao 

mesmo raciocínio jurídico invertido que se praticou pelo parágrafo único do art. 263 

do CPP, a saber: interpreta-se o texto constitucional e as leis complementares da 

Defensoria Pública ajustando-os à vontade da d. autoridade coatora, a qual utiliza, 

indevidamente, artigo de lei ordinária (art. 6º do CPC) que não oferece lastro para 

acomodar o entendimento judicial aplicado (fl . 211); (v) o art. 139, IV, do CPC 

deve ser interpretado de forma sistemática com o art. 77, IV, e o § 6º, do CPC, 

que formam uma barreira jurídica a impedir que os membros de Funções 

essenciais à justiça sejam punidos pelo Judiciário; (vi) as punições previstas nos 

arts. 264 e 265, ambos do CPP são inconstitucionais, porquanto impossível o 

convívio dos mencionados dispositivos de lei com a prerrogativa constitucional 

comum de autodisciplina das funções essenciais à justiça que exercem defesa 

criminal; (vii) o modo com que aplicada a multa violou o contraditório; (viii) 

incompetência da autoridade judicial para inscrever o defensor em dívida ativa; 

(ix) as disposições dos arts. 264 e 265 do CPP, em irregular atividade legislativa, 

foram fundidas pelo julgador para criar uma terceira norma sancionadora; e, 

por fi m, (x) o defensor agiu em cumprimento de ordem superior da respectiva 

corregedoria, o que exclui a aplicabilidade de multa, nos termos do art. 264 do 

CPP, por confi gurar excepcionalidade relevante, bem como inviabiliza que a 

multa atinja o patrimônio particular do defensor.

Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou-se o Ministério 

Público Federal pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): Acerca das teses aventadas no 

presente recurso, a Corte a quo teceu as seguintes considerações (fl s. 175/183):

José Aparecido Nizio foi acusado de praticar o crime do artigo 171, do Código 

Penal, por sete vezes, juntamente com Marcelo Tiago da Silva.

Recebida a denúncia em 12.06.2012 (fl s. 104/106), o processo foi suspenso em 

02.06.2014, em razão de o réu não ter sido localizado, retornando ao seu curso 
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somente em 19.08.2015, quando o acusado foi localizado e citado (fl s. 133/134), 

momento em que nomeou como patrono o Advogado João Rodrigo Santana 

Gomes, o qual apresentou resposta à acusação (fl s. 135/136)

Realizada audiência de instrução no dia 17.02.2016 o réu e seu advogado 

constituído, embora intimados, não compareceram ao ato, o que ensejou a 

decretação da revelia e a nomeação da Defensora Pública Danielle Mitie Kita, para 

atuação ad hoc, sendo ouvidas duas vítimas e uma testemunha (fl s. 144/145).

Contudo, foi designada nova audiência para oitiva de outras três vítimas, 

inclusive, com a necessidade de condução coercitiva (fl s. 150/151 e 152).

O causídico constituído apresentou justifi cativa para a ausência na primeira 

audiência, bem como para a próxima designada, alegando impossibilidade 

financeira, porquanto a distância entre as comarcas superava os quinhentos 

quilômetros, não se opondo a realização do ato com a presença de defensor ad 

hoc, conforme petições de fl s. 147/149 e 153/154, além da decisão de fl . 155.

Assim, na data marcada não houve o comparecimento do réu e de seu 

advogado, ocasião em que, fora solicitada a colaboração da Defensoria Pública 

local, por meio do Dr. Menésio Pinto Cunha Júnior, para atuação apenas naquele 

ato. Entretanto, o agente público tomou vista dos autos, mas abandonou a 

audiência, alegando regramento administrativo, se recusando a colaborar para a 

realização do ato (fl . 155).

Diante disso, foi imposta pelo magistrado de 1º grau a multa mínima de 10 

(dez) salários mínimos, ao referido defensor, nos termos do artigo 264 c.c. 265, 

ambos do Código de Processo Penal, conforme decisão de fl . 155, motivo do 

inconformismo ora invocado.

Inicialmente, em que pese se tratar de interesse individual, porquanto a multa 

foi aplicada especifi camente ao defensor e não ao órgão, é certo que a entidade 

impetrante tem legitimidade, ainda que extraordinária, para ajuizar este remédio 

constitucional, considerando-se, além da relevância do exercício da advocacia 

pública, a defesa de questões ligadas ao exercício da profi ssão e às prerrogativas 

a ela inerentes.

Por outro lado, a preliminar de incompetência da Seção Criminal não deve ser 

acolhida, porquanto, como já exposto na primeira análise, se trata de multa aplicada 

no âmbito criminal, ou seja, durante uma ação penal, envolvendo defensor público 

apto a atuar naquele processo, por magistrado materialmente subordinado a esta 

subdivisão penal e dentro das possiblidades recursais de responsabilidade desta 

colenda Seção Criminal, não merecendo mais delongas.

No mérito, razão, também, não assiste ao impetrante, devendo a liminar ser 

cassada e a segurança denegada.

Inegável que o Defensor Público Menésio Pinto Cunha Júnior foi nomeado 

para acompanhar, como “ad hoc”, uma peculiar audiência de instrução, para oitiva 
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de três vítimas, conduzidas coercitivamente àquela sessão, em razão da ausência 

do réu, revel, e de seu defensor, ambos intimados (fl . 155).

Assim, perfeita a incidência inicial do artigo 264, do Código de Processo 

Penal, no momento da nomeação do Defensor Público para a realização daquele 

específi co ato processual:

Art. 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão 

obrigados, sob pena de multa de cem a quinhentos mil-réis, a prestar seu 

patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo Juiz.

Ora, o dispositivo encontra-se vigente e em uso diário pelos magistrados.

Nesse ponto, ressalto ser prescindível a previsão legal específi ca para autorizar 

defensor púbico a atuar como ad hoc, uma vez que para tal mister basta possuir 

capacidade postulatória, característica intrínseca aos advogados e defensores, não 

confi gurando qualquer forma de “ampliação de atribuição”, como crer fazer crer o 

eminente chefe daquele Órgão.

Ademais, ao contrário de toda a alegação dos impetrantes, é certo que, acima da 

condição de Defensor estatal, estamos diante de um agente público, motivo pelo qual 

deveria prezar pela efetiva e efi ciente prestação de serviços à população, condição 

que não se viu no presente caso, diante da reprovável atuação daquele servidor.

Aliás, não basta apenas invocar o Princípio Constitucional da Legalidade para, 

hipoteticamente, justifi car a não atuação em processo com Advogado particular 

constituído, mas se afastar por completo dos demais, seja aqueles expressos no 

artigo 37, da Carta Magna, ou os intrínsecos ao próprio cargo.

Por outro lado, em que pese os serviços prestados pela Defensoria não serem 

cobrados, é certo que não cabe ao Defensor Público, no momento da audiência, 

rejeitar a nomeação e abandonar a sala de audiência, mas sim, posteriormente, 

acionar o acusado a fim de ressarcir o erário público pelo serviço prestado, caso 

entenda que a constituição de Advogado particular seja incompatível com 

a hipossuficiência financeira, condição apontada para a atuação da Defensoria 

Pública, inclusive amparado legalmente pelo artigo 263, do Código de Processo 

Penal:

Art. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, 

ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confi ança, 

ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.

Parágrafo único. O acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os 

honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz (grifei).

No presente caso essa situação seria facilmente superada, uma vez que o 

patrono nomeado pelo acusado já havia manifestado a impossibilidade fi nanceira 

do réu de custear o deslocamento de ambos, por mais de quinhentos quilômetros, 
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entre a cidade em que reside (Garça/SP) e comarca onde tramita o processo 

(Registro/SP) para acompanhar a sessão.

Assim, bastaria o bom senso do defensor, diante da situação excepcional, para 

evitar todo o transtorno causado, além dos prejuízos decorrentes dessa atitude 

antiproducente e contra os objetivos da administração pública, sendo irrelevante 

a existência de eventual “orientação superior” de duvidosa legalidade.

Portanto, nem por amor ao debate, a nomeação de Defensores Públicos para 

atuação ad hoc, confi gura ato ilegal ou de abuso de poder.

Por outro lado, o Dr. Menésio Pinto Cunha Júnior, após analisar os autos, 

abandonou o recinto, tornando prejudicada a realização do ato processual, 

simplesmente, invocando “regramento administrativo”, motivo pelo qual lhe foi 

imposta a multa, generosamente, fi xada no mínimo legal de 10 (dez) salários 

mínimos.

Aliás, o Magistrado deixou muito clara a displicência no comportamento 

do causídico ao fundamentar a imposição da multa, nos termos do art. 265, do 

Código de Processo Penal, destacando a participação dele, assim como os seus 

companheiros de carreira, em outras audiências, na mesma condição, conforme 

decisão de fl s. 150/151.

Aqui, impossível compactuar com a alegada inconstitucionalidade daquele 

dispositivo, porquanto, a aplicação dessa penalidade não se confunde com 

as sanções administrativas e não acarreta prejuízo às demais punições 

eventualmente impostas, inclusive aquelas relacionadas na lei Orgânica da 

Defensoria Pública ou, até mesmo, no Estatuto da OAB, pois se refere tão somente 

ao indevido abandono, com o efetivo prejuízo ao andamento dos processos 

judiciais, retardando a prestação jurisdicional.

Não se desconhece a existência da ADIn n. 4.398/DF, ajuizada pela Ordem dos 

Advogados do Brasil, em março de 2010, contra o texto do artigo 265, do diploma 

legal citado, mas que ainda não tem previsão de julgamento, encontrando-se, 

atualmente, conclusos ao relator, situação que em nada ajuda os impetrantes.

Com efeito, não trouxe naquele momento e, muito menos agora, qualquer 

justifi cativa plausível para o abandono. Ressalte-se, inclusive, que nas informações 

prestadas pela autoridade apontada como coatora, há notícia de que não é a 

primeira vez que o ilustre defensor toma tal atitude.

Portanto, a decisão que decretou o pagamento de multa ao impetrante, além 

de encontrar amparo legal, está sufi cientemente fundamentada (fl s. 144/145, 

150/151 e 155), nela não detectando irregularidade que mereça, de plano, a 

decretação de qualquer nulidade.

Em contrapartida, não procede a alegação de ausência de contraditório quanto à 

multa aplicada, uma vez que há, ao menos, um recurso específi co para se questionar 

esse tipo de ação do magistrado, qual seja a correição parcial, momento em que, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1246

apesar de já aplicada a multa, o autuado poderá apresentar as suas razões de defesa 

a justifi car o afastamento ou não da medida, de forma que, novamente, é impossível 

acolher a versão defensiva.

Outrossim, inadmissível o pedido de tornar a Defensoria Pública a destinatária da 

multa, uma vez que, como já exposto no início, a imposição da punição foi pessoal 

e direcionada à pessoa do impetrante em decorrência da sua lamentável atuação, 

motivo pelo qual se trata de direito individual.

Aliás, ainda que estivesse agindo sob “orientação superior”, caberia, unicamente, 

ao defensor escolher se é caso de acionar judicialmente o estado para ser ressarcido 

ou, então, incumbiria à própria Defensoria Pública rever o seu ato administrativo, ao 

reconhecer nesse momento que a sua orientação pode causar prejuízos pessoais aos 

seus integrantes e, consequentemente, ao erário público.

Quanto aos pedidos de cassação da decisão quanto à nomeação do mesmo 

Defensor Público para as próximas audiências, assim como o risco de novas 

imposições de multas, fica prejudicada a sua apreciação, uma vez que o réu 

nomeou a Advogada Suelen Regina Rosa de Sousa, a qual já participou da 

audiência de instrução realizada em 23.08.2016, conforme ata da sessão que 

determinei a juntada aos autos (fl . 167).

Diante de todo o exposto não se verifi ca, em absoluto, ofensa a direito líquido 

e certo do Defensor Público, cuja sanção sofrida está prevista em lei e, com 

muito mais razão nesse caso de prestação de serviço público, com amparo 

constitucional, observado o respeito ao nobre e imprescindível exercício da 

Advocacia, inclusive no que tange ao quantum estabelecido que, também, não 

enseja qualquer redução.

Passo, inicialmente, à análise da preliminar de incompetência suscitada.

Da mesma forma que o Tribunal bandeirante, entende este Sodalício que 

Na defi nição da competência das Seções deste Superior Tribunal de Justiça, prevalece 

a natureza da relação jurídica litigiosa. Pouco importa o instrumento processual 

utilizado ou a espécie da lei que fundamentou a decisão recorrida ou que foi invocada 

no recurso [...] (in CC n. 29.481/SP, Corte Especial, Relator Ministro Cesar 

Asfor Rocha, DJ de 28/05/2001).

Deste modo, considerando que a multa foi fi xada com fundamento no 

art. 265 do Código de Processo Penal, em razão de o defensor público ter 

se recusado a patrocinar interesse de jurisdicionado, conclui-se que a relação 

jurídica litigiosa é regida pelas normas de direito penal e, por este motivo, a 

competência para o julgamento do mandamus não poderia ser outra que não 

a das respectivas seções criminais. Neste mesmo sentido, confi ra-se: RMS n. 

53.678/PR, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 4/4/2017.
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Superada a questão preambular, passo ao exame de mérito da pretensão.

De acordo com o entendimento fi rmado pelo Tribunal de justiça paulista 

é possível a aplicação de multa ao defensor público que porventura se recuse 

a patrocinar interesse de réu assistido por causídico constituído, ainda que em 

atenção a regramento administrativo próprio da Defensoria Pública estadual.

Por outro lado, entende esta Corte que a multa prevista no art. 265 do 

Código de Processo Penal somente poderia ser aplicada naquelas situações em 

que fi que demonstrado que, sem comunicação prévia ao juiz do feito, o advogado 

(defensor) abandonou, sem justo motivo, o processo, a causa, deixando o cliente 

indefeso. A isso não se equipara o abandono de um ato processual, como no caso 

concreto. (RMS 51.511/SP, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Rel. p/ 

Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/08/2017, 

DJe 31/08/2017)

Neste trilhar, inaplicável a multa disposta no art. 265 do CPP, a uma, 

porque, no caso concreto, o defensor foi nomeado pelo juízo para ato específi co, 

a duas, porque a recusa do defensor se justifi ca em ato normativo interno do 

órgão de defesa pública e, a três, porque tampouco se pode considerar indefeso o 

réu, na medida em que possuía advogado constituído nos autos.

Ademais, caso o defensor aceitasse a nomeação ad hoc, e, por conseguinte, 

desobedecesse a orientação superior corria o risco de vir a ser sancionado pela 

própria instituição a que integra.

Logo, qualquer que fosse a atitude adotada pelo Defensor, estaria sujeito a 

punição, quer por desobedecer a regra imposta pelo órgão a que pertence, quer 

por recusar a nomeação do juízo para atuar como defensor ad hoc. Neste sentido, 

confi ra-se o seguinte precedente:

Processual Penal. Mandado de segurança. Sanção ao advogado que abandona 

a causa sem prévia comunicação ao juízo (não comparecimento a audiência). 

Art. 265 do CPP. Desrespeito ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV da CF/88). 

Recurso provido.

1. Não é lícito ao Advogado abandonar sem justo motivo previamente 

comunicado ao Juízo, o patrocínio da causa, no momento da realização de ato 

processual ao qual, devidamente intimado, deve comparecer, por confi gurar, 

prima facie, menoscabo às atividades do Poder Judiciário, nas quais desempenha 

função essencial e insubstituível (art. 133 da Carta Magna).

2. Não se deve confundir a ausência a determinado ato processual com 

o abandono do processo, tal como previsto no art. 265 do CPP (redação da Lei 
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11.719/08), tanto que cumpre ao Juiz, em tal hipótese, se for o caso, nomear defensor 

substituto, como dispõe o art. 265, § 2º do CPP (redação da Lei 11.719/08), mas sem 

afastar a atuação do causídico em atos processuais futuros.

3. A aplicação de qualquer sanção, ainda que de cunho administrativo, mas 

com refl exo patrimonial, se sujeita aos rígidos padrões de procedimento que 

integram o due process of law (justo processo jurídico), que não admite a noção 

de responsabilidade objetiva por ato infracional disciplinar, a exigir a devida 

apuração de sua prática e do correspondente contexto circunstancial em que 

ocorreu, haja vista o disposto nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição 

Federal.

4. Cabe ao Juiz prover medidas de pronta eficácia para impedir delongas 

processuais, inclusive suscitando ao órgão de classe dos Advogados a adoção 

de sanções administrativas, mas deve abster-se de exercer diretamente essa 

atividade de controle disciplinar.

5. Recurso a que se dá provimento, para conceder a ordem de segurança.

(RMS 32.742/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, 

julgado em 15/02/2011, DJe 09/03/2011)

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso em mandado de 

segurança para afastar a multa aplicada.

RECURSO ESPECIAL N. 1.738.264-DF (2015/0140110-3)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Recorrente: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

Recorrido: Jonatas Arcanjo de Moraes Gomes

Recorrido: Juliano Rosa de Resende

Advogado: Th iago Rodrigues Braga - DF031590

EMENTA

Recurso especial. Acórdão a quo que desclassifi cou a conduta 

perpetrada pelos recorridos de crime de tortura-castigo (art. 1º, 

II, da Lei n. 9.455/1997) para o crime de lesão corporal grave. 
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Violação do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997. Recurso que objetiva 

o restabelecimento da condenação. Improcedência. Crime próprio, 

que só pode ser perpetrado por agente que ostente posição de garante 

(obrigação de cuidado, proteção ou vigilância) com relação à vítima.

1. O conceito de tortura, tomado a partir dos instrumentos de 

direito internacional, tem um viés estatal, implicando que o crime só 

poderia ser praticado por agente estatal (funcionário público) ou por 

um particular no exercício de função pública, consubstanciando, assim, 

crime próprio.

2. O legislador pátrio, ao tratar do tema na Lei n. 9.455/1997, 

foi além da concepção estabelecida nos instrumentos internacionais, 

na medida em que, ao menos no art. 1º, I, ampliou o conceito de 

tortura para além da violência perpetrada por servidor público ou por 

particular que lhe faça as vezes, dando ao tipo o tratamento de crime 

comum.

3. A adoção de uma concepção mais ampla do tipo, tal como 

estabelecida na Lei n. 9.455/1997, encontra guarida na Convenção 

contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes, que ao tratar do conceito de tortura estabeleceu –, em 

seu art. 1º, II –, que: o presente artigo não será interpretado de maneira 

a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional 

que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo; não há, 

pois, antinomia entre a concepção adotada no art. 1º, I, da Lei n. 

9.455/1997 – tortura como crime comum – e aquela estatuída a partir 

do instrumento internacional referenciado.

4. O crime de tortura, na forma do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 

(tortura-castigo), ao contrário da fi gura típica do inciso anterior, 

não pode ser perpetrado por qualquer pessoa, na medida em que 

exige atributos específi cos do agente ativo, somente cometendo essa 

forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou 

autoridade (crime próprio).

5. A expressão guarda, poder ou autoridade denota um vínculo 

preexistente, de natureza pública, entre o agente ativo e o agente 

passivo do crime. Logo, o delito até pode ser perpetrado por um 

particular, mas ele deve ocupar posição de garante (obrigação de 

cuidado, proteção ou vigilância) com relação à vitima, seja em virtude 

da lei ou de outra relação jurídica.
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6. Ampliar a abrangência da norma, de forma a admitir que o 

crime possa ser perpetrado por particular que não ocupe a posição 

de garante, seja em decorrência da lei ou de prévia relação jurídica, 

implicaria uma interpretação desarrazoada e desproporcional, também 

não consentânea com os instrumentos internacionais que versam 

sobre o tema.

7. No caso, embora a vítima estivesse subjugada de fato, ou 

seja, sob poder dos recorridos, inexistia uma prévia relação jurídica 

apta a fi rmar a posição de garante dos autores com relação à vítima, 

circunstância que obsta a tipificação da conduta como crime de 

tortura, na forma do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997.

8. Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

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

prosseguindo no julgamento após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro 

Antonio Saldanha Palheiro negando provimento ao recurso especial, sendo 

seguido pelo Sr. Ministro Nefi  Cordeiro, e os votos dos Srs. Ministros Rogerio 

Schietti Cruz e Maria Th ereza de Assis Moura dando-lhe provimento, acordam 

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

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

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

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

com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 23 de agosto de 2018 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 14.9.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: O Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios denunciou Jonatas Arcanjo de Moraes Gomes e Juliano 

Rosa de Resende pela suposta prática dos crimes de tortura e exercício arbitrário 

das próprias razões. Finda a instrução, foi proferida sentença que condenou 
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Jonatas – como incurso nos crimes tipifi cados no art. 345 do Código Penal e 

no art. 1º, II, e § 3º, primeira parte, da Lei n. 9.455/1997, na forma do art. 70, 

primeira parte, do Código Penal – à pena de 7 anos de reclusão, em regime 

inicial fechado, além do pagamento de 40 dias multa; e Juliano – como incurso 

nos crimes tipifi cados no art. 345 do Código Penal e no art. 1º, II, da Lei n. 

9.455/1997, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal – à pena de 5 

anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 

dias-multa (fl s. 280/292). Contra a sentença a defesa dos réus apelou. Julgado 

em 21/8/2014, o recurso foi desprovido nos termos do acórdão assim ementado 

(fl s. 395/396):

Penal. Apelação criminal. Delitos. Exercício arbitrário das próprias razões. 

Tortura. Pedido principal. Absolvição. Atipicidade da conduta. Não caracterizada. 

Ausência de provas. Não ocorrência. Autoria e materialidade comprovadas. 

Conjunto probatório robusto e coeso. Teses subsidiárias. Tortura. Desclassifi cação. 

Lesão corporal grave. Impossibilidade. Princípio da consunção. Inaplicabilidade. 

Dosimetria. Reprimenda adequada. Regime fechado justifi cado. Substituição por 

restritivas de direitos. Inviável. Sentença mantida.

I. As provas existentes nos autos são suficientes para o julgamento de 

procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia, mormente quando 

a materialidade e a autoria encontram-se suficientemente evidenciadas nas 

declarações harmônicas e coerentes da vítima e da testemunha corroboradas 

pelos laudos periciais e pelo auto de apresentação e apreensão.

II. Não pode ser vista como atípica a conduta do agente que subjuga uma 

pessoa, submetendo-a a intenso sofrimento físico e mental, mediante emprego 

de violência e grave ameaça, por mais de duas horas, tudo isso como forma de 

aplicar-lhe castigo pessoal. Ao contrário, tal conduta amolda-se perfeitamente no 

tipo penal previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97.

III. A conduta de manter uma pessoa em seu poder e de submetê-la a 

intenso sofrimento físico e moral, como forma de castigá-la, em represália à 

importunação causada pelo descumprimento de acordo relativo à prestação de 

serviços, segundo o princípio da especialidade, não se enquadra como delito de 

lesões corporais graves.

IV. Não merece acolhida a tese defensiva de condenação apenas pelo crime 

de tortura, porquanto as provas evidenciam que os réus tinham arquitetado um 

plano para reaver a quantia paga pelo serviço que não foi prestado, sendo que 

todos tinham ciência de que se tratava de uma ação ilegal.

V. O crime de exercício arbitrário das próprias razões não pode ser absorvido 

pelo delito de tortura, tendo em vista que o preceito secundário daquela infração 

penal prevê a punição do agente pela violência praticada contra a vítima, o que 

na hipótese restou caracterizado com a tortura perpetrada contra a vítima.
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VI. A margem de discricionariedade na valoração das circunstâncias judiciais 

e fi xação da pena-base só merece ser reparada se ultrapassados os limites da 

proporcionalidade e da razoabilidade, ou no caso de afastar-se do modelo 

legalmente previsto, o que não ocorreu na espécie.

VII. Considerando-se a desproporcionalidade da ação de torturar a vítima por 

conta de um mero descumprimento contratual, o que evidencia a periculosidade 

exacerbada da conduta, a imposição de regime mais severo resta justifi cada, 

assim, na gravidade concreta do fato.

VIII. A substituição da pena por restritivas de direitos não pode benefi ciar o réu 

que cometer o delito com violência e grave ameaça à pessoa e for condenado a 

uma reprimenda superior a quatro anos, bem como se as circunstâncias judiciais 

demonstrarem não ser socialmente recomendável a concessão de tal benesse 

para o agente.

IX. Recurso conhecido e não provido.

Em face do aresto, sobreveio a oposição de embargos infringentes, que 

foram providos, a fi m de desclassifi car a conduta tipifi cada como tortura para o 

crime de lesão corporal grave. Eis a ementa do acórdão (fl s. 486/487):

Penal. Réu condenado pelo crime de tortura-castigo (artigo 1º, inciso II, da Lei 

9.455/97). Voto minoritário reclassifi cando a conduta para a de exercício arbitrário 

das próprias razões cumulada com lesão corporal grave (artigos 345 e 129, § 1º, 

do Código Penal). Prevalecência do voto vencido. Inaplicabilidade do princípio da 

consunção. Embargos providos.

1. A defesa propugna o prevalecimento do voto minoritário que 

desclassifi cava a conduta de tortura-castigo (Artigo 1º, Inciso II, da Lei 9.455/97) 

para exercício arbitrário das próprias razões mais lesão corporal grave (artigo 

345 combinado com 129, § 1º, do Código Penal. A vítima contratou com o réu 

instalar equipamento de ar condicionado num salão de beleza e recebeu um 

adiantamento em dinheiro, mas nada fez para cumprir o trato, deixando, ainda, 

de atender os seus telefonemas pedindo a restituição do que foi pago. Diante 

disso, o réu pediu a um casal amigo que fi ngisse interesse num orçamento para 

instalação de ar-condicionado doméstico. A vítima foi ao endereço indicado, 

sendo ali subjugada, amarrada, desapossada dos cartões bancários e obrigada, 

mediante violência e grave ameaça, a revelar as senhas. O saque se frustrou por 

falta de dinheiro na conta, sendo por isso torturada com pimenta nos olhos e 

thinner jogado nos órgãos genitais, sofrendo lesões corporais que a deixaram 

incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Desesperada, 

a vítima ofereceu o televisor da mãe para pagar o prejuízo e foi à casa dela, 

suplicando-lhe que o entregasse aos seus algozes. A mulher, vendo as condições 

deploráveis do fi lho, gritou e fez um escarcéu que chamou a atenção dos vizinhos, 

provocando a fuga dos réus, que deixaram a vitima, ainda amarrada, nos braços 

da mãe.
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2. A teoria finalista da ação de Hans Welzel, adotada pelo Código Penal 

Brasileiro, determina que a fi nalidade da ação é o que defi ne sua tipicidade. A 

prova dos autos provou que a violência empregada pelos réus tinha por fi nalidade 

única obrigar a vítima a devolver o que recebera indevidamente, e não a de obter 

uma informação, declaração ou confi ssão sobre fato juridicamente relevante. Não 

se cogita de tortura-castigo, que confi gura crime próprio e só pode ser cometido 

por agente que tenha a vítima “sob sua guarda, poder ou autoridade”.

3. Inaplicável o princípio da consunção porque o tipo exercício arbitrário das 

próprias razões, no preceito secundário, expressamente prevê a dupla punição do 

agente em caso de violência.

4. Embargos providos.

Inconformado, o órgão acusatório interpôs recurso especial, fundado no 

art. 105, III, a, da Constituição Federal, suscitando contrariedade ao art. 1º, II, 

da Lei n. 9.455/1997.

Em suma, aduziu que a expressão sob sua guarda, poder ou autoridade, 

mencionada no dispositivo indicado, não possui viés exclusivamente estatal, 

razão pela qual a imposição de tortura como forma de castigo, tal como no caso 

dos autos, ainda que perpetrada por particular que mantém a vítima sob seu 

poder, confi gura o crime em referência (fl s. 525/536).

A Corte de origem inadmitiu o recurso com fundamento na Súmula 

7/STJ (fls. 553/555). Daí, sobreveio agravo (fls. 557/566). Instado a se 

manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso 

(fl s. 589/590):

[...]

O argumento utilizado para inadmitir o recurso especial não procede.

A tese esposada na insurgência encontra-se devidamente prequestionada, 

tendo o recorrente, ora agravante, demonstrado, de forma efetiva, a ofensa ao 

artigo de lei elencado em sua peça – art. 1º, II, da Lei 9.455/97 do Código Penal.

Ademais, a discussão não busca o reexame de matéria fática ou o revolvimento 

das provas carreadas ao autos, bastando que se analise os acórdãos proferidos 

pelas instâncias inferiores e a sentença condenatória para concluir-se que 

se cuida, aqui, de hipótese que se restringe à revaloração do Juízo feito pelo 

Colegiado acerca de determinados elementos de convicção.

A questão nuclear passa, unicamente, pela defi nição do conceito de guarda, 

poder ou autoridade contido no artigo apontado como malferido. Tanto é 

verdade que todos os votos proferidos na origem, mesmo os que negaram a 

tipifi cação, partem da mesma premissa fática: a intensa violência praticada como 
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forma de imprimir castigo à vítima que estava em poder dos réus. A controvérsia 

se deu, portanto, apenas em sede de tipifi cação.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconheceu a prática 

de intensa violência física (chutes, thinner nos genitais e pimenta nos olhos), 

objetivando imprimir castigo ao ofendido que fi cou sob o poder dos réus, por 

mais de duas horas, em represália à importunação causada pelo não cumprimento 

do acordo de instalação de ar condicionado na residência de um dos acusados.

Evidencia-se, pois, a presença de todos os elementos necessários para a 

incidência do tipo previsto no art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97, verbis:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - [...] II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com 

emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou 

mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 

preventivo.

Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo provimento do 

agravo e do recurso especial, a fi m de seja restabelecida a sentença condenatória.

O agravo foi provido e o recurso especial processado (fl s. 593/597).

Em petição subsequente, o Ministério Público Federal ratifi cou o parecer 

anterior, pugnando, ainda, pela inclusão do recurso em pauta para julgamento 

(fl s. 605/606).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): A controvérsia está 

circunscrita ao âmbito de abrangência da expressão guarda, poder ou autoridade, 

prevista na fi gura típica do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura-castigo), 

de modo a estabelecer se os recorridos podem fi gurar como sujeitos ativos dos 

crime em comento.

Colhe-se dos autos que a vítima foi subjugada fi sicamente, sendo alvo de 

violência física, perpetrada por mais de duas horas, cujo escopo era, além de 

constrangê-la a devolver quantia em dinheiro que devia a um dos recorridos 

( Jonatas), causar-lhe sofrimento físico como forma de castigo (fl . 281):

[...]
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Daly Cícero Silva, vítima, quando ouvido perante a autoridade policial, 

descreveu pormenorizadamente a dinâmica dos fatos, narrando, em síntese, que 

foi rendido por ambos os acusados, amarrado nos braços e pernas por fi ta adesiva 

- a qual também foi aposta em sua boca -, e agredido com chutes nas costelas, por 

várias vezes. Relatou, também, que os réus lhe exigiram a quantia em dinheiro 

proveniente do acordo de instalação do ar-condicionado, bem como senhas 

de cartões de crédito, mediante ameaças de morte e emprego de faca, que era 

encostada em seu pescoço quando demonstrava qualquer reação. Por fi m, disse 

ter sido lesionado por produto químico nas regiões genitais e por molho de 

pimenta nos olhos, ambos jogados em seu corpo pelo acusado Jonatas, o que lhe 

impingiu intenso sofrimento físico (fl s. 40/42).

[...]

O Magistrado, ao sentenciar, condenou os recorridos pela prática dos 

crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) e de tortura, 

na modalidade castigo (art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997).

A referida tipifi cação foi mantida em sede de julgamento de apelação 

(fls. 394/428); mas, no julgamento de embargos infringentes, prevaleceu o 

voto minoritário proferido na apelação, no sentido de que os atos de violência 

perpetrados não consubstanciaram crime de tortura, nem na modalidade do 

inciso I – já que não visava à obtenção de informação, declaração ou confi ssão 

–, nem modalidade do inciso II (tortura-castigo), pois nessa modalidade, o delito 

confi gura crime próprio e só pode ser cometido por agente que tenha a vítima sob 

sua guarda, poder ou autoridade (fl . 508 – grifo nosso).

Antes de tecer qualquer comentário acerca da interpretação do referido 

preceito, cumpre esclarecer que o conceito de tortura, tomado a partir dos 

instrumentos de direito internacional, tem um viés estatal, ou seja, é exercida 

por um agente estatal ou por um particular no exercício de função publica, 

consubstanciando, assim, crime próprio.

Nesse sentido, destaco o art. 1º, 1, da Convenção contra a Tortura e outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes:

Artigo 1º

1. Para os fi ns da presente Convenção, o termo “tortura” designa qualquer 

ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infl igidos 

intencionalmente a uma pessoa a fi m de obter, dela ou de uma terceira pessoa, 

informações ou confi ssões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa 

tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta 
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pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação 

de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um 

funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua 

instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará 

como tortura as dores ou sofrimentos que sejam conseqüência unicamente de 

sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram.

O legislador brasileiro, ao tratar do tema na Lei n. 9.455/1997, foi além 

da concepção estabelecida nos instrumentos internacionais, na medida em que, 

ao menos no art. 1º, 1, da referida norma, ampliou o conceito de tortura para além 

da violência perpetrada por servidor público ou por particular que lhe faça as vezes, 

dando ao tipo o tratamento de crime comum:

Confi ra-se:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-

lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fi m de obter informação, declaração ou confi ssão da vítima ou de 

terceira pessoa;

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

Nesse sentido, destaco lição de José Ribeiro Borges:

[...]

A lei brasileira, embora tipifi cando o crime de tortura, tornando realidade 

no campo infra-constitucional o mandamento contido na Carta Maior, se fez 

em dissonância com as recomendações internacionais, contidas nos diversos 

tratados e convenções celebrados, onde se prescrevia a definição do crime 

de tortura como crime próprio, qual seja, praticado por funcionário público, 

na condição de representante do Estado. A lei brasileira estendeu o conceito, 

passando a contemplar outras modalidades de conduta e alcançando os atos de 

tortura perpetrados por particulares e movidos por outros desideratos que não 

os apontados nos tratados internacionais. Ou seja, para nós a tortura não é só a 

institucional, qual seja a praticada em nome do Estado ou a pretexto de servir aos 

seus interesses, mas também a perpetrada por particular e sob outros pretextos 

que sejam os contemplados nos diplomas internacionais.

(BORGES, José Ribeiro. Tortura: aspectos históricos e jurídicos: o crime da tortura 

na legislação brasileira - análise da lei 9.455/97. Campinas: Romana, 2004, pág. 

170)
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Tal opção é alvo de críticas por parte da doutrina, sob o argumento de que 

uma concepção mais ampla acabou por banalizar o crime, reduzindo a segurança 

jurídica na aplicação da norma:

[...]

Não sem motivo a tortura nos documentos internacionais aparece como 

crime próprio. Restringir o autor da tortura à fi gura do agente estatal é uma 

forma de proteger os cidadãos contra contra os possíveis arbítrios cometidos 

por aqueles que exercem direta ou indiretamente, o poder institucionalizado, 

inclusive para que o Estado arque com a responsabilidade e, consequentemente, 

com as devidas indenizações.

Esse é, sem dúvida, o caminho para que a tortura não seja banalizada. Uma lei 

penal que vise protegê-la a todo custo, ampliando o próprio conceito de tortura, 

acaba por não protegê-la em nada. Afi nal, tudo e nada podem ser tortura. A lei 

penal deixa, portanto, de garantir a tão cara segurança jurídica.

[...]

Frente a todos esses argumentos expostos, não encontramos outro caminho 

senão o de apontar com uma falha da nossa legislação vigente a inclusão do crime 

de tortura na categoria dos crimes comuns, ao mesmo tempo que levantamos e 

defendemos a bandeira da tortura como crime próprio, podendo ser cometido 

tão-somente por agente estatal.

(TEIXEIRA, Flávia Camello. Da Tortura. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, págs. 

140/142)

Ressalto, no entanto, que a adoção de uma concepção mais ampla do tipo, 

tal como estabelecida na Lei n. 9.455/1997, encontra guarida na Convenção 

contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes, que, ao tratar do conceito de tortura, estabeleceu em seu art. 1º, 

II, que: o presente artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer 

instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter 

dispositivos de alcance mais amplo.

Nessa perspectiva, não há antinomia entre a concepção adotada no art. 

1º, I, da Lei n. 9.455/1997 – tortura como crime comum – e aquela estatuída a 

partir do instrumento internacional referenciado.

Tal conclusão é reforçada pelo tratamento jurídico da questão no âmbito 

da jurisprudência desta Corte, a qual tem orientado que, na forma do art. 1º, I, 

da Lei n. 9.455/1997, a tortura é crime comum:

Agravo regimental. Recurso especial decidido monocraticamente. Ofensa ao 

princípio da colegialidade. Inocorrência.
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1. O art. 557 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente na 

área penal, autoriza ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente 

inadmissível ou improcedente, justamente o que se verifi cou no presente caso, 

em que o recurso foi decidido com base na jurisprudência pacifi cada do Superior 

Tribunal de Justiça.

Penal. Tortura. Crime comum. Desnecessidade de reexame do conjunto fático-

probatório para classificar o delito. Questão eminentemente de direito. Dissídio 

jurisprudencial. Requisitos de admissibilidade. Ausência. Apelo apreciado com base 

na alínea “a” do permissivo constitucional. Recurso improvido.

1. Averiguar a classificação jurídica do delito de tortura é questão 

eminentemente de direito.

2. Apesar de ausentes os requisitos de admissibilidade do dissídio 

jurisprudencial, o recurso especial também foi interposto pela alínea “a” do 

permissivo constitucional, tendo sido analisado sob este prisma.

3. Nos termos do artigo 1º, I, “a”, da Lei 9.455/97, da jurisprudência e da doutrina, a 

tortura é classifi cada como crime comum.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.291.631/MG, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 

Desembargador convocado do TJ/SE, Quinta Turma, DJe 13/10/2015)

[...]

5. O art. 1º da Lei n. 9.455/1997, ao tipifi car o crime de tortura como crime comum, 

não ofendeu o que já determinava o art. 1º da Convenção da ONU Contra a Tortura e 

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984, em face 

da própria ressalva contida no texto ratifi cado pelo Brasil.

[...]

(REsp n. 1.299.787/PR, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 3/2/2014)

O caso dos autos, no entanto, como já relatado, não cuida da prática do 

crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 9.455/1997, pois tal tipifi cação, embora 

tenha sido cogitada na denúncia, foi afastada na sentença e no acórdão da 

apelação, sob a conclusão de que a violência não foi perpetrada com o fi m de 

obter informação, declaração ou confi ssão da vítima ou de terceira pessoa, mas sim 

como forma de castigo.

A controvérsia, pois, está circunscrita à possibilidade de tipifi car a conduta 

na forma do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura-castigo):

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-

lhe sofrimento físico ou mental:
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a) com o fi m de obter informação, declaração ou confi ssão da vítima ou de 

terceira pessoa;

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de 

violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de 

aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Tal tipifi cação, ao contrário da tortura elencada no inciso anterior, não 

pode ser perpetrada por qualquer pessoa, pois a circunstância de que a violência 

ocorra contra vítima submetida à guarda, poder ou autoridade, afasta a hipótese 

de crime comum, que pode ser perpetrado por qualquer pessoa, firmando a 

conclusão de que o crime ali descrito é próprio, só podendo ser praticado por 

alguém que detenha a guarda, poder ou autoridade sob a vítima.

Ao comentar o referido dispositivo, Guilherme de Souza Nucci afi rma 

que seu objeto é a pessoa que está sob guarda (vigilância), poder (força típica da 

autoridade pública) ou autoridade (força advinda de relação de mando, inclusive 

da esfera cível, como o tutor em relação ao tutelado, o curador no tocante ao 

curatelado e mesmo os pais em relação aos fi lhos menores). E que, assim, o sujeito 

ativo, que pode ser qualquer pessoa para a fi gura do inciso I do art. 1º, passa a 

ser qualifi cado para o inciso II, exigindo atributos específi cos, [somente cometendo] 

essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade 

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5ª 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 1.199).

Nítido, pois, que, no referido preceito, há um vínculo preexistente, de 

natureza pública, entre o agente ativo e o agente passivo do crime. Logo, o delito até 

pode ser perpetrado por um particular, mas ele deve ocupar posição de garante 

(obrigação de cuidado, proteção ou vigilância), seja em virtude da lei ou de outra 

relação jurídica.

Nesse sentido, destaco doutrina pertinente:

[...]

De início, falta a lei em submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade. 

Submeter (do latim submittere) signifi ca sujeitar, subjugar, subordinar, outrem. 

Guarda é cuidado, proteção amparo, pressupondo vigilância. Importa zelo pela 

segurança pessoal de alguém. Poder significa a faculdade de deliberar, agir, 

mandar, exercer domínio e força. Autoridade é o poder de se fazer obedecer, de 

dar ordens, tomar decisões, de agir.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1260

Então o dispositivo em comento está a nos dizer que constitui crime de tortura 

sujeitar alguém que está sob o cuidado, o domínio ou obrigado a obediência do 

sujeito ativo, com o emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento 

físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 

preventivo.

[...]

O crime em comento é um delito próprio, exigindo como pressuposto a presença 

de uma relação jurídica preexistente entre sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito 

ativo está na posição de garante, seja em virtude da lei outra relação jurídica. Só 

quem tem a guarda, vigilância, poder ou autoridade, pode cometer esse delito. Assim, 

tem com sujeito ativo os pais, tutores, curadores, diretores de colégio ou de 

institutos profi ssionais, professores, patrões, chefes, médicos e enfermeiros, 

carcereiros, policiais, funcionários de internatos de menores infratores, etc.

[...]

(LIMA, Mauro Faria de. Crimes de tortura. Brasília: Livraria e Editora Brasília 

Jurídica, 1997, págs. 39/41)

Tal interpretação guarda perfeita harmonia com a jurisprudência desta 

Corte, pois, em caso de violência perpetrada por babá contra criança, concluiu-

se pela possibilidade da tipifi cação da conduta como tortura-castigo:

Habeas corpus. Crime de tortura. Lei n. 9.455/1997. Nulidades processuais. 

Competência por prevenção. Nulidade relativa. Súmula 706/STF. Tortura. Sujeito 

ativo na condição de guarda sobre as vítimas. Babá em relação a menores 

entregues a seus cuidados. Defi nição jurídica diversa, sem imputação de fato 

novo. Inclusão pelo órgão julgador de causa de aumento de pena. Nulidade não 

confi gurada. Dosimetria da pena e regime prisional. Inexistência de ilegalidade.

1. A nulidade decorrente da inobservância da competência penal por 

prevenção é relativa, entendimento consolidado na Súmula 706/STF.

2. Não configura nulidade a atribuição pelo órgão julgador de definição 

jurídica diversa, sem imputação de fato novo. Hipótese de inclusão da causa de 

aumento com base nos fatos já narrados na peça acusatória.

3. A conduta da paciente enquadra-se no tipo penal previsto no art. 1º, II, § 4º, II, 

da Lei n. 9.455/1997. A paciente possuía os atributos específi cos para ser condenada 

pela prática da conduta descrita no art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997. Indubitável que 

o ato foi praticado por quem detinha as crianças sob guarda, na condição de babá.

4. Ausência de ilegalidade na dosimetria da pena, fi xada a pena-base acima do 

mínimo legal, com a devida fundamentação, consideradas as circunstâncias em 

que cometido o crime contra as crianças, mediante mordidas e golpe com pedaço 

de pau.
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5. A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena tem 

previsão na Lei n. 9.455/1997 (art. 1º, § 7º) e também acolhida na jurisprudência 

da Corte.

6. Ordem denegada.

(HC n. 169.379/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 31/8/2011)

Ampliar o âmbito normativo, de forma a admitir que o crime possa 

ser perpetrado por particular que não ocupe a posição de garante, seja em 

decorrência da lei ou por prévia relação jurídica, parece-me uma interpretação 

desarrazoada e desproporcional, não consentânea com os instrumentos 

internacionais que tratam da tortura.

Logo, entendo que, no caso, embora a vítima estivesse subjugada de fato, 

ou seja, sob poder dos recorridos, inexiste uma prévia relação jurídica apta a 

fi rmar a posição de garante dos autores com relação a vítima, circunstância que 

obsta a tipifi cação da conduta como crime de tortura, na forma do art. 1º, II, da 

Lei n. 9.455/1997.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Na espécie, pedi vista 

dos presentes autos para melhor exame da matéria controvertida, mais 

especifi camente acerca da classifi cação das condutas praticadas pelos recorridos.

Os autos reportam que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios, em julgamento dos embargos infringentes interpostos pela defesa, 

deu provimento, por maioria, para desclassifi car o crime de tortura (art. 1º, II, 

da Lei n. 9.455/1997) para o delito de lesão corporal grave, em acórdão assim 

ementado, no que interessa (e-STJ fl s. 486/487):

Penal. Réu condenado pelo crime de tortura-castigo (artigo 1º, inciso II, da Lei 

9.455/97). Voto minoritário reclassifi cando a conduta para a de exercício arbitrário 

das próprias razões cumulada com lesão corporal grave (artigos 345 e 129, § 1º, 

do Código Penal). Prevalecência do voto vencido. Inaplicabilidade do princípio da 

consunção. Embargos providos.

1 A defesa propugna o prevalecimento do voto minoritário que desclassifi cava 

a conduta de tortura-castigo (Artigo 1º, Inciso II, da Lei 9.455/97) para exercício 

arbitrário das próprias razões mais lesão corporal grave (artigo 345 combinado 

com 129, § 1º, do Código Penal. A vítima contratou com o réu instalar equipamento 
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de ar condicionado num salão de beleza e recebeu um adiantamento em dinheiro, 

mas nada fez para cumprir o trato, deixando, ainda, de atender os seus telefonemas 

pedindo a restituição do que foi pago. Diante disso, o réu pediu a um casal amigo que 

fi ngisse interesse num orçamento para instalação de ar-condicionado doméstico. 

A vítima foi ao endereço indicado, sendo ali subjugada, amarrada, desapossada 

dos cartões bancários e obrigada, mediante violência e grave ameaça, a revelar as 

senhas. O saque se frustrou por falta de dinheiro na conta, sendo por isso torturada 

com pimenta nos olhos e thinner jogado nos órgãos genitais, sofrendo lesões 

corporais que a deixaram incapacitada para as ocupações habituais por mais de 

trinta dias. Desesperada, a vítima ofereceu o televisor da mãe para pagar o prejuízo 

e foi à casa dela, suplicando-lhe que o entregasse aos seus algozes. A mulher, vendo 

as condições deploráveis do fi lho, gritou e fez um escarcéu que chamou a atenção dos 

vizinhos, provocando a fuga dos réus, que deixaram a vitima, ainda amarrada, nos 

braços da mãe.

2. A teoria finalista da ação de Hans Welzel, adotada pelo Código Penal 

Brasileiro, determina que a fi nalidade da ação é o que defi ne sua tipicidade. A 

prova dos autos provou que a violência empregada pelos réus tinha por fi nalidade 

única obrigar a vítima a devolver o que recebera indevidamente, e não a de obter 

uma informação, declaração ou confi ssão sobre fato juridicamente relevante. Não 

se cogita de tortura-castigo, que confi gura crime próprio e só pode ser cometido por 

agente que tenha a vítima “sob sua guarda, poder ou autoridade”.

4. Embargos providos.

No recurso especial, o Parquet aduziu violação ao art. 1º, II, da Lei n. 

9.455/1997, argumentando, em resumo, que os elementos do crime de tortura, 

no caso, estariam devidamente configurados, porquanto houve violência 

causadora de intenso sofrimento físico e mental contra a vítima subjugada ao 

poder dos réus, que buscavam aplicar-lhe um castigo.

Assim, o cerne da controvérsia posta a desate cinge-se a defi nir se a conduta 

praticada pelos ora recorridos pode ser enquadrada no delito previsto no art. 1º, II, da 

Lei de Tortura (Lei n. 9.455/1997).

A Lei n. 9.455/1997 é objeto de intermináveis discussões doutrinárias, 

seja pela possível antinomia com o texto de tratados internacionais acerca da 

natureza do crime de tortura (se comum ou próprio de agentes públicos) ou seja 

pela atecnia de seus dispositivos.

Assim, quantos aos crimes defi nidos na lei em comento, o ajuste perfeito 

entre a luva – fato da vida real – e a mão – tipo penal sancionado – resulta 

em atribuição ao aplicador do direito de penosa, senão “torturante”, tarefa 

interpretativa em alguns casos.
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A posição doutrinária, em sua maior parte, coaduna com o entendimento 

de que o legislador brasileiro, ao editar a Lei n. 9.455/1997, tipifi cou a tortura 

como crime comum, que pode ser cometido por qualquer pessoa. E tal exegese é 

obtida da própria descrição das condutas criminosas ali contidas, que não citam 

explicitamente o agente público como sujeito ativo. Além do mais, a previsão 

de causa especial de aumento de pena (§ 4º do art. 1º), quando o sujeito ativo é 

agente público, reforça tal compreensão.

No passo desse raciocínio, o delito de tortura apenas transmuda o rótulo de 

crime comum para o de crime próprio quando o tipo exige particular condição 

do agente.

Nessa conjuntura é feita a interpretação do inciso II do art. 1º da Lei n. 

9.455/1997, cuja redação ora transcrevo:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

[...]

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de 

violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de 

aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

O crime aqui é considerado próprio por ser cometido por quem detenha, em 

relação à vítima, guarda, poder ou autoridade e que, usando dessas condições, a 

submeta a intenso sofrimento físico ou mental, com o objetivo de lhe impingir castigo 

pessoal ou como medida de prevenção.

Pois bem. Os fatos em apuração foram bem delineados na ementa 

supracitada, de modo que não há necessidade de novamente destrinchá-los.

O intenso sofrimento físico e mental ao qual foi submetida a vítima é 

incontroverso, por isso passo aos demais elementos do injusto.

Inicio então, com a análise da qualifi cação dos sujeitos ativos das condutas 

em apuração.

Pois bem. A conceituação dos elementos normativos guarda, poder, 

autoridade é encargo que envolve imbróglio especulativo a repercutir diretamente 

na confi guração do delito.

E, no que diz respeito à essa conceituação, fi lio-me ao ensinamento de que 

“[...] Guarda expressa ‘o poder-dever submetido a um regime jurídico-legal, de 

modo a facultar a quem de direito prerrogativas para o exercício da proteção 

e amparo daquele que a lei considerar nessa condição’ (STRENGER, 1998. 
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p. 32). Autoridade, no sentido normativo, deve ser enfocada como o ‘poder, 

derivado de direito público ou privado, exercido por alguém sobre outrem (v.g. 

diretores de escolas/alunos; carcereiros/presos)’ (PRADO, 2008b, p. 170). O 

vocábulo poder, no âmbito do direito público, denota a característica de que se 

revestem os atos praticados por detentores de função pública, decorrentes da 

própria potestade estatal, podendo ser utilizado, ainda, para expressar as relações 

privadas de subordinação, como o tutor em relação ao tutelado, e o curador em 

relação ao curatelado” (ADEL, El Tasse; LOPES, Cláudi; SOUZA, Gilson 

Sidney Amâncio de; OLIVEIRA JÚNIOR, Gonçalo Farias de; GOMES, 

Luís Roberto; TICIANELLI, Marcos Daniel Veltrini; COIMBRA, Mário; 

BUGALHO, Nelson Roberto; ANDRADE Pedro Ivo; CASTRO, Renato de 

Lima; SILVA; Rita de Cássia Lopes da; PADRO, Robervani Pierin do. Leis 

Penais Especiais, Parte II. Coordenação Luiz Régis Prado. Vol. 6. São Paulo: 

editora RT, 2009, p. 263)

Ainda, confi ra-se lição consentânea acerca do tema, de Sheila Bierrenbach 

e Walberto Fernandes Lima (Comentários à Lei de Tortura, Aspectos Penais e 

Processuais Penais. Coleção Leis Especiais Criminais. Rio de Janeiro: editora 

Lumen Juris, 2006, pp. 58/59), in verbis:

Conforme Magalhães Noronha, guarda implica proteção, defesa e amparo 

referente a pessoas que dela não podem prescindir.

Poder e autoridade não se confundem. O poder emana daquele que ocupa cargo 

público ou exerce função pública.

Exerce-se autoridade, por sua vez, no âmbito das relações privadas.

A diferença entre poder e autoridade resta demarcada pelo próprio Código Penal, 

em seu artigo 61, inciso II, alíneas ‘f’ e ‘g’.

Podem, pois, ser sujeitos ativos do crime, não só os agentes do Poder Público, 

mas também, pais, professores, médicos, enfermeiros, babás, tutores, curadores, 

dentre outros.

Assim, a meu ver, as expressões guarda, poder e autoridade denotam a 

existência de relação jurídica pré-existente de subordinação de fato ou de direito 

entre a vítima e o algoz.

Aplicando tais diretrizes, exclui-se, aqui, por óbvio, a guarda, já que não 

havia dever de vigilância dos réus acerca da vítima.

Não reputo caracterizado, ademais, vínculo prévio de sujeição em âmbito 

privado que pudesse se amoldar aos conceitos de autoridade ou de poder.
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Isso porque, “manter a vítima em seu poder, após subjulgá-la” (e-STJ fl . 

495), traduz liame de subordinação criado tão somente no contexto da ação 

criminosa e para levá-la a cabo.

Todavia, como dito, somente o jugo derivado de vinculação – jurídica ou 

de fato – pré-estabelecida é que se adequa à defi nição de poder e de autoridade 

citadas no inciso II do art. 1º da Lei de Tortura, e entender o contrário 

vulgarizaria o conceito de soberania ao qual a norma se refere e fatalmente 

banalizaria o próprio crime em testilha.

Desse modo, os réus não podem ser considerados sujeitos ativos do crime 

de tortura, na hipótese, pois a submissão que exerceram sobre a vítima derivou 

da própria ação criminosa e não de vínculo de subordinação anteriormente 

fi rmado.

Outrossim, mesmo que fi casse vencido tal argumento, para além da condição 

peculiar do agente, o normativo em estudo vaticina uma fi nalidade na conduta 

transgressora. Assim é que o sofrimento físico e mental aplicado à vítima é 

motivado por um fi m específi co – castigo pessoal ou medida preventiva.

Com efeito, “a Lei 9.455/1997 exigiu do criminoso um outro elemento 

subjetivo do tipo, que parte da doutrina denomina ‘dolo específi co’, ou seja, 

uma fi nalidade especial do agente. No art. 1º, II, a motivação específi ca é impor 

um castigo à vítima ou, na expressão da lei, ‘como forma de aplicar castigo 

pessoal ou medida de caráter preventivo’.” (NUNES JÚNIOR, Flávio Martins 

Alves; DEZEM, Guilherme Madeira; JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano 

Diniz; VANZOLINI, Patricia; FULLER, Paulo Henrique Aranda. Leis Penais 

Especiais. 2 ed. São Paulo: editora RT, 2013, p. 303).

O exame da dinâmica criminosa revela, a meu sentir, que a motivação 

especial do injusto, aqui, foi o recebimento de quantia indevidamente paga à 

vítima, e não o castigo em si.

É o que se depreende, inclusive, das próprias declarações do ofendido e de 

sua genitora, relatadas pelo Tribunal de origem, in verbis (e-STJ fl s. 490/491):

(...) A vítima Daly Cícero Silva, em juízo (fl s. 157/158), além de indicar com absoluta 

certeza e segurança os apelantes como sendo os autores do crime de tortura 

perpetrado contra sua pessoa, descreveu com riqueza de detalhes o evento criminoso, 

destacando o modo como foi atraído e subjugado por eles; as agressões 

experimentadas e o intenso sofrimento físico sentido; a intenção dos agressores 

de reaver a quantia repassada a ela, em razão de um negócio relativo à instalação 

de um sistema de ar condicionado; as informações obtidas em razão dos castigos 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1266

físicos impingidos, como as senhas dos cartões bancários; assim como o desfecho 

da situação vivenciada com sua fuga, fato presenciado por sua genitora.

(...)

Nota-se que a vítima é clara ao narrar que foi rendida pelos apelantes, amarrada 

nos braços e pernas por fi ta adesiva, impedida de pedir socorro por ter sua boca 

tampada também por fi ta adesiva, e agredida com vários chutes nas costelas. Em 

seguida, ela ressaltou a exigência dos apelantes da quantia em dinheiro 

decorrente do negócio relativo à instalação do ar-condicionado, das senhas 

de cartões de crédito, mediante ameaças de morte, inclusive, com emprego de faca, 

que era constantemente encostada em seu pescoço. Finalizou seu extenso relato, de 

forma coerente, ao mencionar as lesões sofridas por produto químico lançando 

nas regiões genitais e por molho de pimenta derramado em seus olhos pelo 

apelante Jonatas; e a intensa dor física sentida por conta de tais ações.

[...]

Além disso, corroborando com a palavra da vítima encontra-se o depoimento da 

testemunha Nadir Luiza da Silva que, em juízo (fl . 159), relatou a situação vivenciada 

por seu fi lho (...). Como se vê, a referida testemunha testifi ca sobre a dívida existente 

e as diversas cobranças, inclusive, com ameaças; a saída da vítima para realização 

de um orçamento de instalação de ar condicionado no dia dos fatos; a chegada 

da vítima em sua residência todo amarrado com fi ta adesiva e na companhia de 

dois indivíduos; as lesões sofridas pela vítima que a impediam de se locomover, o 

que dá mais robustez e credibilidade a palavra da vítima.

Veja-se que as agressões e as ameaças, em todo tempo, foram realizadas 

com o objetivo de que a vítima devolvesse a entrada paga por serviço que ele não 

realizou. Destarte, no quadro dos autos, a conduta dos réus teve por fi m especial a 

devolução de quantia paga indevidamente à vítima, propósito que não consta na 

parte fi nal no inciso II do art. 1º da Lei de Tortura, descaracterizando, assim, o 

tipo penal.

Ressalto, por fi m, que, longe de deixar de punir com rigor aquele que 

provoca lesões físicas graves e funestos danos psicológicos a outrem, a depuração 

da norma aqui procedida tem por objetivo apenas o cumprimento de sua função 

sistemática e o atendimento do fi m teleológico para a qual foi criada.

E, fi el a tais premissas, concluo que as condutas imputadas aos recorridos 

não foram praticadas nas circunstâncias previstas no inciso II do art. 1º da Lei 

de Tortura nem dirigidas às fi nalidades aí descritas.

Delineado esse cenário, acompanho o relator para negar provimento ao agravo 

regimental.

É como voto.
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VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Senhor Presidente, as razões 

apresentadas pelo eminente Relator e, hoje, pelo Ministro Antonio Saldanha 

Palheiro são bem plausíveis, mas, com todas as vênias, a meu ver, confi gurou-

se, sim, o crime de tortura. E o faço dando uma interpretação não meramente 

literal do dispositivo legal, porque se trata de um crime praticamente de lesa-

humanidade, objeto da Convenção Internacional Contra a Tortura, cujo art. 1º, 

item II, expressamente diz que:

“O presente Artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer 

instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter 

dispositivos de alcance mais amplo.”

No voto-vencido na origem, o eminente desembargador acentuou o 

seguinte:

“Por outro lado, também não merece prosperar o argumento de atipicidade 

da conduta por qualquer motivo que seja. Ora, a lei que defi ne o crime de tortura 

exige apenas que o agente tenha a vítima sob sua guarda, poder ou autoridade, 

não especifi cando em momento algum que tipo de poder é esse, estatal ou 

privado, subjugado ou não. Na hipótese, o ato foi praticado por quem mantinha 

a vítima em seu poder, após ser subjugada, conduta que se enquadra plenamente 

no tipo penal previsto no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/1997.”

Então, vejo como uma questão de interpretar o que signifi ca a vítima “estar 

sob a guarda, o poder ou a autoridade” de outrem. Podem ser autores do crime 

mesmo os particulares - e não só agentes públicos - como na presente situação, 

em que mantiveram a vítima sob o seu poder, sem lhe permitir livremente ir e vir, 

e após a tentativa, por meio de coação voltada a obter o que eles consideravam 

até uma providência justa - o ressarcimento por um serviço não prestado pela 

vítima - eles passaram a empregar meios cruéis de tortura, a saber, pimenta nos 

olhos, jogar thinner na região genital, o que já ultrapassava, digamos assim, os 

limites de algum ato que pudesse confi gurar o aventado exercício arbitrário das 

próprias razões. Assinalo que esta ação cruel já foi perpetrada em um momento 

posterior àquele em que não havia mais como ressarcir o prejuízo referido pelos 

agentes da tortura, tendo sido apenas um modo de castigar a vítima por não lhes 

haver ressarcido o valor gasto.

E, portanto, pareceu-me ser inequivocamente um ato de tortura, castigo, 

uma forma de impingir sofrimento cruel a alguém pelo fato de ser um 

inadimplente de uma dívida.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1268

Por esses motivos, peço vênia e dou provimento ao recurso especial, que foi 

manejado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de sorte a 

restabelecer a decisão inicial que condenou os recorridos pelo crime de tortura.

RECURSO ESPECIAL N. 1.745.410-SP (2017/0007371-4)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Relatora para o acórdão: Ministra Laurita Vaz

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Gildeon Braga de Jesus

Recorrido: Marcelo Rodrigo dos Santos

Advogado: Defensoria Pública da União

Recorrido: Housseim Ali Ahmad

Advogado: Adelia Paoletti Bugarin Martins e outro(s) - SP293370

EMENTA

Recurso especial. Direito Penal e Processual Penal. Imputação 

de corrupção ativa a um dos recorridos. Imputação de corrupção 

passiva aos outros dois. Absolvição dos três recorridos nas instâncias 

ordinárias. Pedido Ministerial de condenação. Inviabilidade quanto 

ao recorrido acusado de corrupção ativa. Exigência explícita, no tipo 

penal, de “ato de ofício”. Viabilidade quanto aos recorridos acusados do 

crime de corrupção passiva. Expressão “em razão dela” que não pode 

ser equiparada a “ato de ofício”. Possibilidade de condenação ainda 

que as ações ou omissões indevidas não estejam dentro das atribuições 

formais do funcionário público. Recurso especial parcialmente provido, 

para condenar os réus que foram denunciados por corrupção passiva.

1. Hipótese em que um dos réus foi absolvido da prática do crime 

de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e os outros dois foram 

absolvidos da prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do CP).
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2. Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo 

penal de corrupção passiva não exige a comprovação de que a vantagem 

indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja 

causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de “ato de 

ofício”.

3. A expressão “ato de ofício” aparece apenas no caput do art. 333 

do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção ativa, e não 

no caput do art. 317 do CP, como um elemento normativo do tipo de 

corrupção passiva. Ao contrário, no que se refere a este último delito, 

a expressão “ato de ofício” fi gura apenas na majorante do art. 317, § 

1º, do CP e na modalidade privilegiada do § 2º do mesmo dispositivo.

4. Nem a literalidade do art. 317 do CP, nem sua interpretação 

sistemática, nem a política criminal adotada pelo legislador parecem 

legitimar a ideia de que a expressão “em razão dela”, presente no tipo 

de corrupção passiva, deve ser lida no restrito sentido de “ato que está 

dentro das competências formais do agente”.

5. Não é lícito ao intérprete simplesmente pressupor que, no 

crime de corrupção passiva, o legislador praticou alguma sorte de 

atecnia, ou que falou menos do que desejava, ou que é possível “deduzir” 

do dispositivo a exigência de ato de ofício, como se ali estivesse 

uma limitação implícita ao poder-dever de punir. Ao contrário, a 

redação do dispositivo constitui nítida opção legislativa direcionada 

a ampliar a abrangência da incriminação por corrupção passiva, 

quando comparada ao tipo de corrupção ativa, a fi m de potencializar 

a proteção ao aspecto moral do bem jurídico protegido, é dizer, a 

probidade da Administração Pública.

6. A desnecessidade de que o ato pretendido esteja no âmbito 

das atribuições formais do funcionário público fornece uma visão 

mais coerente e íntegra do sistema jurídico. A um só tempo, são 

potencializados os propósitos da incriminação – referentes à otimização 

da proteção da probidade administrativa, seja em aspectos econômicos, 

seja em aspectos morais – e os princípios da proporcionalidade e da 

isonomia. Exigir nexo de causalidade entre a vantagem e ato de ofício 

de funcionário público levaria à absurda consequência de admitir, 

por um lado, a punição de condutas menos gravosas ao bem jurídico, 

enquanto se nega, por outro, sanção criminal a manifestações muito 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1270

mais graves da violação à probidade pública: “o guarda de trânsito que 

pede dinheiro para deixar de aplicar uma multa seria punível, mas 

o senador que vende favores no exercício do seu mandato passaria 

impune” (STF, Voto do Ministro Luís Roberto Barroso no Inq 4.506/

DF, p. 2.052).

7. O âmbito de aplicação da expressão “em razão dela”, contida 

no art. 317 do CP, não se esgota em atos ou omissões que detenham 

relação direta e imediata com a competência funcional do agente. O 

crime de corrupção passiva não exige nexo causal entre a oferta ou 

promessa de vantagem indevida e eventual ato de ofício praticável 

pelo funcionário público. O nexo causal a ser reconhecido é entre a 

mencionada oferta ou promessa e eventual facilidade ou suscetibilidade 

usufruível em razão da função pública exercida pelo agente.

8. O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação 

ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de 

tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se 

inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da 

função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação 

da prática da conduta almejada.

9. No caso, irrelevante, para a consumação do crime de corrupção 

passiva, o fato de que aos Recorridos não competia, à época dos fatos, 

a prática de função inerente ao controle imigratório no Aeroporto 

Internacional de São Paulo/SP. Mostra-se sufi ciente à confi guração 

do delito a constatação, presente no acórdão impugnado – e, por 

conseguinte, imune ao reexame de fatos e provas –, de que “exerciam 

a função de auxiliar de serviços gerais em empresa concessionária do 

uso de área destinada a carga e descarga de aeronaves no Aeroporto 

Internacional de São Paulo”, e de que, em razão dessa função, aceitaram 

“proposta de vantagem indevida para que auxiliassem o ingresso 

irregular de estrangeiro em território nacional”.

10. Recurso parcialmente provido para, por um lado, manter a 

absolvição do Réu acusado por corrupção ativa, e, por outro, condenar 

os Corréus acusados por corrupção passiva, com determinação de 

retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à dosimetria 

da pena.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Sexta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, prosseguindo no julgamento após o voto-vista da Sra. 

Ministra Laurita Vaz dando provimento ao recurso especial com relação a 

Gildeon Braga de Jesus e Marcelo Rodrigo dos Santos, e negando provimento 

com relação a Housseim Ali Ahmad, sendo acompanhada pelos Srs. Ministros 

Rogerio Schietti Cruz e Nefi  Cordeiro, e o voto do Sr. Ministro Antonio 

Saldanha Palheiro acompanhando o Sr. Ministro Relator, por maioria, dar 

provimento ao recurso especial com relação aos dois primeiros recorrentes e, 

por unanimidade, negar provimento com relação ao último, nos termos do voto 

da Sra. Ministra Laurita Vaz. Vencidos os Srs. Ministros Relator e Antonio 

Saldanha Palheiro. Votaram com a Sra. Ministra Laurita Vaz os Srs. Ministros 

Rogerio Schietti Cruz e Nefi  Cordeiro.

Brasília (DF), 02 de outubro de 2018 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 23.10.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: O Ministério Público Federal 

denunciou Gildeon Braga de Jesus, Marcelo Rodrigo dos Santos e Housseim Ali 

Ahmad, além de outros corréus, pela suposta prática dos crimes de corrupção 

passiva, corrupção ativa, formação de quadrilha e introdução irregular de 

estrangeiro em território nacional, pois, consoante acusação, os dois primeiros 

denunciados – na qualidade de funcionários da empresa “Seaviation Serviços 

Aeroportuários Ltda”, concessionária do uso de área destinada a carga e descarga de 

aeronaves no Aeroporto Internacional de São Paulo – teriam aceitado promessa 

de vantagem indevida, formulada pelo terceiro, consistente no pagamento 

de R$ 1.000,00 (mil reais), a fi m de que auxiliassem no ingresso irregular de 

estrangeiro no território nacional (fl . 154).

A associação criminosa e o modus operandi foram descritos na acusação nos 

seguintes termos (fl s. 153/154):

[...]
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Entre os últimos meses de 2011 e janeiro de 2012, em Guarulho, SP, Gildeon 

Braga de Jesus, Marcelo Rodrigo dos Santos, Housseim Ali Ahmad e Talal Ahmad 

Madi, além de outro indivíduos de nacionalidade libanesa, por ora não 

identifi cado, agindo de forma livre e consciente, e em unidade de desígnios, 

associaram-se, de forma permanente e estável, e com nítida divisão de funções, 

para a prática de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, falsa identidade e 

ingresso irregular de estrangeiro no Brasil.

A Gildeon e Marcelo, na condição de funcionários de empresa concessionária 

do uso de área destinada a carga e descarga de aeronaves no Aeroporto 

Internacional de São Paulo, em Guarulhos, atendendo a solicitação e promessa de 

pagamento (R$ 1.000,00 em cada atuação criminosa) formuladas por indivíduos 

libaneses, dentre eles Housseim e Talal, fora de seus respectivos turnos de 

trabalho, mas valendo-se de facilidades inerentes às suas funções, competia 

promover a entrada clandestina de estrangeiros em território nacional, via 

Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Cabia a ambos os aeroportuários aguardar o desembarque do estrangeiro, de 

origem libanesa, de vôo que chegava ao país e, já no corredor de desembarque, 

recepcioná-lo e escoltá-lo pelas áreas restritas do aeroporto, e o acompanhavam 

até que o mesmo passasse furtivamente pelo serviço de imigração, deixando-o 

em algum banheiro da área de desembarque internacional de qualquer dos 

terminais, ocasião em que lhe retiravam o crachá anteriormente fornecido.

Ato contínuo, bastava ao estrangeiro sair pela área de fi scalização da Receita 

Federal, como se fosse passageiro regular, desacompanhado de bagagem. Isso 

porque, as malas trazidas no avião eram desviadas pelos aeroportuários para 

locais onde poderiam ser retiradas posteriormente, mediante utilização dos 

elevadores de passageiros que se encontra entre a área de embarque e o conector.

A Talal e Housseim, esse último, ao que tudo indica, benefi ciário direto do 

esquema criminoso, uma vez que não possui registro de movimentação migratória 

no Brasil, além do aliciamento dos funcionários do aeroporto, cabia dirigirem-se 

ao aeroporto a fi m de recepecionarem o estrangeiro, após a superação do serviço 

fi scalizatório realizado por autoridades federais após o desembarque.

Mediante o supradescrito modus operandi, após obterem pleno sucesso em 

empreitada anterior. Gildeon e Marcelo foram fl agrados pelas câmeras da Infraero. 

no dia 20.01.2012. quando promoviam entrada clandestina do cidadão libanês 

Ali Hussein. ocasião em que Talal e Housseim. nas dependências do supracitado 

aeroporto, aguardavam a chegada do referido estrangeiro.

Na ocasião, a demonstrar o nível de organização da quadrilha, contando 

com a possibilidade de insucesso na saída clandestina de Hussein, via Aeroporto 

Internacional de São Paulo, Housseim embarcaria em voo com destino a Campo 

Grande, MS, haja vista ser esta a rota prevista para o primeiro, o qual faria voo de 

doméstico para aquela localidade, onde se esquivaria do controle migratório da 

Polícia Federal.

[...]
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A denúncia foi recebida em 2/3/2012 (fl s. 163/164).

A ação penal, então, seguiu curso regular até que sobreveio sentença que 

absolveu todos os denunciados (fl s. 911/944).

Especifi camente quanto aos crimes de corrupção ativa e passiva, a conclusão do 

Magistrado foi de que Gildeon e Marcelo não detinham competência para permitir 

a entrada de estrangeiro, circunstância que excluiria a possibilidade de tipifi car 

a conduta nos crimes descritos nos arts. 317 e 333, ambos do Código Penal, 

remanescendo a participação no crime de introdução irregular de estrangeiro 

em território nacional (art. 125, XII, da Lei n. 6.815/1980), que permitiria o 

oferecimento de sursis processual pelo órgão acusatório.

Confi ra-se (fl s. 925 e 934/937):

[...]

Ressalte-se que para caracterizar a infração penal de corrupção ativa, o 

funcionário público deve ser competente, quando da pratica do ato determinado, 

e, pelo que se denota na dinâmica da empreitada criminosa, constante dos autos, 

nem o corréu Gildeon nem o corréu Marcelo detinham competência de permissão e 

introdução, no Brasil, de qualquer estrangeiro, e, muito menos, do corréu Ali Hussein.

Com isto, tal conduta de promessa de vantagem indevida, a par de não 

caracterizar corrupção ativa, por ausência de competência dos corréus Gildeon e 

Marcelo, permite ao Estado-juiz caracterizar sua participação na infração penal de 

introdução irregular do corréu Ali Hussein, estrangeiro, no território nacional.

[...]

[...]

Ressalte-se que para caracterizar a infração penal de corrupção passiva, o 

funcionário público deve ser competente, quando da pratica do ato, e, pelo que se 

denota na dinâmica da empreitada criminosa, constante dos autos, nem o corréu 

Gildeon nem o corréu Marcelo detinham competência de permissão e introdução, no 

Brasil, de qualquer estrangeiro, e, muito menos, do corréu Ali Hussein.

Com isto, tal conduta de aceitar promessa de vantagem indevida, a par de não 

caracterizar corrupção passiva, por ausência de competência do corréu Marcelo, 

permite ao Estado-juiz caracterizar sua participação na infração penal de introdução 

irregular do corréu Ali Hussein, estrangeiro, no território nacional.

Não há que se falar em nenhuma contradição nestas razões de decidir, pois 

a par de a objetividade jurídica das infrações penais de corrupção passiva e de 

introdução irregular de estrangeiro em território nacional afetar a Administração 

Pública, aquela se dá em seu aspecto material e moral, enquanto está em seu 

aspecto de orientar e coordenar as atividades imigratórias.
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Melhor sorte tem o corréu Marcelo Rodrigo dos Santos, no que se refere à 

imputação penal de quadrilha ou bando, pois, afora a imputação de participação 

na infração penal de introdução irregular do corréu Ali Houssein, estrangeiro, 

em território nacional, não há prova de estabilidade e permanência, presente 

em união criminosa, a Justiça Federal denotar contumácia, na pratica de outras 

corrupções passivas ou mesmo de introduções irregulares de outros estrangeiros 

no território nacional.

É lógico que não se pode adentrar, com exatidão, no elemento anímico 

que motivou o corréu Marcelo Rodrigo dos Santos, a aceitar a promessa de 

vantagem indevida R$ 1.000,00 (mil reais) ofertada pelo corréu Housseim Ali 

Ahmad, para facilitar o ingresso irregular do corréu Ali Hussein, estrangeiro, 

no território nacional. Por outro lado, é certo que se encontrava no aeroporto 

internacional de São Paulo, Guarulhos, trabalhando em uma empresa prestadora 

de serviço contratada, em típica atividade da Administração Pública e acabou por 

proporcionar o ingresso irregular no território nacional de estrangeiro, o corréu 

Ali Hussen.

Não bastassem esses argumentos, as demais provas corroboram, em parte, a 

peça inicial do Parquet Federal.

Marcelo Malta de Almeida Moreira à fl . 702, disse, em síntese, pelo sistema 

audiovisual, que “. . .AIi passou por mim pelo desembarque portando apenas 

um crachá, sem bagagem e consistia em uma passagem comum, restrita a 

funcionários; disse que o tio estaria o aguardando do lado de fora; ali é um tráfego 

intenso de funcionários, só olhamos crachá; Ali estava com o crachá, o Gildeon 

não dava para ver se estava com o crachá; só na imagem em cima do conector 

dá para ver eles falando; o banheiro é área restrita; ele foi abordado na saída; 

identifi cou quem eram os funcionários; o réu Talai disse que apenas estava dando 

uma carona, que nada sabia; Houssein foi visto no momento em que estava 

recarregando o celular e nada disse; Ali disse que nada sabía e que estava apenas 

esperando o tio; em relação aos réus brasileiros não teve qualquer contato; 

o funcionário da receita estranhou o desembarque sem bagagem e pediu o 

passaporte, quando notou que não havia registro de entrada/saída; passou pela 

área de imigração sem realizar a mesma; estava ilegal já...”

Roberto Cuttin Siqueira à fl . 703, disse, em síntese, pelo sistema audiovisual, 

que “. .só participei em um segundo momento; o malta solicitou apoio; tentou 

encontrar as pessoas que estavam esperando o libanês que estava tentando 

entrar sem visto; no saguão levou o Ali para ver se encontrava o tio dele; foi 

encontrado o Talal que disse que era amigo, primo; passou a procurar o tio 

dele; por fi m, encontramos ele carregando o celular, era o tio; eu vi as imagens; 

eles fi zeram assim, o libanês estava no meio dos dois balanceiros; eles tinham o 

crachá; podiam acessar esta área; a hora que chegou no Terminal I deram o crachá 

para o Ali; passaria como se fosse um funcionário; Talai disse não saber de nada 

e estava como motorista, só veio dirigindo; com Ali não cheguei a conversar; 
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Houssein não falou nada; disse que ía buscar o sobrinho; se Ali passou pela 

Receita já estava dentro do Brasil; eles não fi zeram o controle de imigração, só 

passaram porque tinham o crachá. .

Afora isto, as imagens materializadas no DVD à fl . 44, comprovam a participação 

na infração penal de introdução irregular de estrangeiro no território nacional, no 

caso, do corréu Ali Hussein.

Desse modo, pelas razões de decidir, pensa o Estado-juiz que a participação 

na aceitação de promessa de vantagem indevida não constituiu infração penal de 

corrupção passiva, mas sim de participação de introdução irregular de estrangeiro 

no território nacional, não restando comprovada a infração penal de quadrilha ou 

bando.

Logo, como o Estado-juiz reconhece só a participação na infração penal de 

introdução irregular de estrangeiros no território nacional, ao corréu Marcelo Rodrigo 

dos Santos, e, a mesma tem como preceito secundário, pena de detenção de 01 

(um) a 03 (três) anos (art. 125, XII, da Lei n. 6.815/80), capaz de proporcionar ao 

respectivo corréu a suspensão condicional do processo, diante do preenchimento dos 

requisitos objetivos e subjetivos para a aplicação do instituto (art. 89, da Lei 9.099/95), 

determino a remessa dos Autos ao Ilustre representante do Ministério Público Federal.

[...]

Inconformado, o órgão acusatório apelou, sendo a irresignação desprovida 

pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos termos do acórdão proferido 

no julgamento da Apelação Criminal n. 0000388-34.2012.4.03.6119/SP, assim 

ementado (fl s. 1.142/1.143):

Apelação criminal. Artigo 333 do CP. Absolvição. Trânsito em julgado para 

acusação. Restituição da fi ança. Artigo 337 CNP. Recurso ministerial. Corrupção 

ativa e corrupção passiva. Absolvição mantida.

O apelante foi absolvido da imputação do crime defi nido no artigo 333 do 

Código Penal, com supedâneo no artigo 386, III do Código de Processo Penal.

O Juízo a quo determinou a cessação das medidas cautelares impostas, com 

exceção da fi ança arbitrada em R$5.000,00.

O Ministério Público Federal deixou de recorrer em relação à absolvição do 

apelante, operando-se, dessa forma, o trânsito em julgado para a acusação.

Por força do princípio da unirrecorribilidade das decisões, o recurso em sentido 

estrito não deve ser conhecido, uma vez que a não liberação do valor referente 

à fiança foi determinada no bojo da sentença de mérito, contra a qual cabe 

apelação criminal.

Aplica-se ao caso o disposto no artigo 337 do Código de Processo Penal, 

impondo-se a restituição integral do valor correspondente à fi ança prestada por 

Ali Hussein nestes autos.
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Para a configuração do delito de corrupção ativa, é necessário que o ato 

buscado pelo agente do delito esteja na esfera de atribuições do funcionário 

público destinatário da oferta ou promessa de vantagem indevida.

Correta a absolvição de Housseim Ali Ahmad da imputação de corrupção ativa, 

mantida a condenação pelo cometimento do delito de introdução clandestina de 

estrangeiro, tipifi cada no artigo 125, XII da Lei 6.815/80.

No tocante à corrupção passiva, não há relação entre o fato imputado e a 

função pública exercida pelos agentes, impondo-se a condenação apenas pela 

prática do crime previsto no artigo 125, XII da Lei 6.815/80.

Recurso em sentido estrito não conhecido. Apelação interposta por Ali Hussein 

provida e negado provimento à apelação do Ministério Público Federal.

Ainda inconformado, o Ministério Público Federal interpôs recurso 

especial, fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

Nas razões, suscitou violação dos arts. 317 e 333, ambos do Código 

Penal, ao argumento de que os delitos de corrupção ativa e passiva não estão 

vinculados exclusivamente aos poderes embutidos no âmbito da competência do 

funcionário público, de modo que a possível confi guração dos delitos independe de 

formalmente o ato caber em suas atribuições (fl s. 1.195/1.198).

Pugnou, assim, pela condenação de Housseim Ali Ahmad no delito de 

corrupção ativa; e de Gildeon e Marcelo, pela prática do crime de corrupção 

passiva.

A Corte de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento nas 

Súmulas 7 e 83/STJ (fl s. 1.195/1.198).

Daí, sobreveio agravo, no qual o recorrente aduziu que a questão suscitada 

era eminentemente jurídica, citando dois precedentes desta Corte para fi ns de 

rechaçar a incidência da Súmula 83/STJ à espécie (fl s. 1.202/1.209).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo 

provimento do recurso, nos termos do parecer assim ementado (fl . 1.243):

Agravo em recurso especial. Corrupção passiva. Crime formal. Desnecessidade 

de existência de competência exclusiva do funcionário público. Parecer do MPF pelo 

conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática, datada de 30/5/2018, determinei a conversão do 

agravo em recurso especial (fl s. 1.250/1.252).

Os autos, então, retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): A irresignação não merece 

acolhida.

O delito tipifi cado no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa) exige o 

oferecimento ou promessa da vantagem indevida ao agente público, com vistas à 

prática, omissão ou retardamento de um determinado ato de ofício:

Corrupção ativa

art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para 

determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Por ato de ofício entende-se aquele inerente às atividades do funcionário. 

Portanto, o ato visado deve estar na esfera de atribuição do funcionário, não 

necessitando ser ilícito (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: 

Parte Especial. [arts. 213 a 361 do Código Penal]. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 

pág. 585).

Rogério Greco segue a mesma linha:

[...]

Portanto, a finalidade do comportamento do corruptor é fazer, com o 

oferecimento ou promessa da vantagem indevida, com o que o funcionário 

público pratique, omita ou retarde ato de ofício. Assim, é fundamental que se 

trate de ato de ofício, ou seja, aquele atribuído às funções exercidas pelo funcionário 

perante a Administração Pública, não havendo, até mesmo, necessidade de que o 

mencionado ato seja ilícito.” (in Código Penal Comentado, 8ª Edição, pág. 1.077)

[...]

Quanto ao crime tipificado no art. 317 do Código Penal (corrupção 

passiva), é certo que a redação do tipo é clara que a consumação do delito 

demanda apenas que o agente público solicite, receba ou aceite a promessa de 

vantagem indevida em razão da função por ele ocupada:

Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 

ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 

indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
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Com efeito, para fi ns de consumação, é absolutamente indiferente se, em 

razão da vantagem, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, 

pois tais consequências não fi guram no caput do dispositivo, implicando o 

agravamento da pena:

[...]

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou 

promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o 

pratica infringindo dever funcional.

Tal linha de raciocínio pode levar à conclusão precipitada de que, com 

relação a esse tipo, seria desnecessário perquirir se o que se objetiva com a 

vantagem é um ato dentro da esfera de atribuição do servidor que a solicita ou 

recebe, como alegado pelo recorrente.

Ocorre que, embora o tipo penal, como dito acima, não faça expressa 

referência ao ato de ofício em seu caput, é certo que a expressão “em razão dela” 

denota um vínculo entre a vantagem indevida e a função exercida pelo agente que a 

solicita ou recebe,

Logo, é indispensável a existência de nexo de causalidade entre a conduta do 

agente público e a realização de ato funcional de sua competência.

Nesse sentido, destaco lição doutrinária pertinente:

[...]

É indispensável para a caracterização do ilícito em estudo que a prática do ato 

tenha relação com a função do sujeito ativo (ratione ofi cii). O ato ou abstenção 

a que se refere a corrupção deve ser da competência do funcionário, isto é, 

deve estar compreendido nas suas especifi cadas atribuições funcionais, porque 

somente nesse caso se pode deparar com o dano efetivo ou potencial ao regular 

funcionamento da administração. [...]

(Mirabete, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: parte especial: arts. 235 a 

361 do CP. São Paulo: Atlas: 2018, pág. 303)

Reitero as palavras de Greco, para quem se aplica ao delito de corrupção 

passiva tudo aquilo que foi dito quando do estudo do crime de concussão, vale dizer, 

a necessidade de ser o agente funcionário público, bem como que as condutas sejam 

praticadas ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela (In 

Código Penal Comentado, 8ª Edição, pág. 1.027).

Não é outra a orientação jurisprudencial desta Corte:
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Habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de atipicidade da conduta. 

Necessidade de que o ato de ofício exigido para a confi guração do tipo penal 

possa ser efetivamente realizado. Paciente condenado por supostamente ter 

recebido vantagem indevida em troca da prática irregular de ato relacionado com 

o exercício de sua função, além de ter, em tese, recebido vantagem indevida para 

que outra servidora acelerasse o trâmite de ação judicial. Constrangimento ilegal 

não verifi cado. Denegação da ordem.

1. Para a confi guração do crime previsto no artigo 317 do Código Penal exige-se 

que a solicitação, o recebimento ou a promessa de vantagem se faça pelo funcionário 

público em razão do exercício de sua função, ainda que fora dela ou antes de seu 

início, mostrando-se indispensável, desse modo, a existência de nexo de causalidade 

entre a conduta do servidor e a realização de ato funcional de sua competência. 

Precedentes.

2. Na hipótese vertente, tanto o Ministério Público, ao ofertar a inicial, quanto 

o magistrado de origem, ao prolatar a sentença condenatória, demonstraram 

sufi cientemente que o paciente, no exercício de suas funções, recebeu vantagem 

indevida para realizar ato funcional de sua competência.

3. O Juízo a quo considerou, ainda, que o suposto recebimento de dinheiro 

pelo paciente em benefício de outra servidora, para que ela agilizasse a expedição 

de precatório em processo judicial, também caracterizaria o delito de corrupção 

passiva, tendo o paciente sido condenado por um único fato, consistente no 

recebimento de vantagem indevida para si e para outrem.

4. Mesmo que se pudesse admitir que a servidora em benefício de quem o 

paciente teria recebido vantagem indevida não seria capaz de exercer qualquer 

influência para a rápida expedição do precatório, já que esta providência 

não se encontraria na esfera de suas atribuições funcionais, o que afastaria a 

confi guração do delito de corrupção passiva, tal como assestado na impetração, 

verifica-se que a condenação do paciente subsistira, uma vez que o fato de 

supostamente ter recebido para si vantagem indevida, no exercício das funções, 

para a feitura dos cálculos no processo, já seria sufi ciente, como de fato foi, para 

justifi car e fundamentar o édito repressivo.

5. Ainda que assim não fosse, deve ser atestada a improcedência da assertiva 

constante do writ, pela qual a hipotética incompetência da funcionária para 

agilizar a expedição do precatório elidiria o crime de corrupção passiva. In casu, 

o paciente supunha que a servidora pudesse acelerar o trâmite da ação judicial, 

pois, à época, era Ofi cial de Gabinete do Juiz responsável pelo feito.

6. O delito previsto no artigo 317 do Código Penal se confi gura quando a atividade 

visada pelo suborno está abrangida nas atribuições ou na competência do servidor, 

ou tenha, ao menos, uma relação funcional imediata com o desempenho do 

respectivo cargo, tal como ocorreu na hipótese vertente, de modo que não se pode 

falar na atipicidade da conduta atribuída ao paciente.
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7. Ordem denegada.

(HC n. 135.142/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 4/10/2010)

Penal e Processo Penal. Recurso especial. Alíneas “a” e “c”, art. 105, CF. Ação 

penal originária. Corrupção ativa e corrupção passiva, nas modalidades de “dar” 

e “receber”. Concurso necessário. Continência. Reunião dos processos. Foro 

competente. Tribunal de Justiça. Determinação em razão da prerrogativa de foro 

pela função de um dos co-réus. Membro do Ministério Público Estadual. Ofensa 

ao princípio do juiz natural. Inocorrência. Negativa de vigência a lei federal (art. 

76, III, CPP). Inocorrência. Absolvição do co-denunciado detentor da prerrogativa 

de função. Aplicação do disposto no artigo 81, do CPP. Pedido incidental de 

decretação da extinção da punibilidade de um dos recorrentes. Improcedência. 

Atipicidade da conduta. Inteligência dos artigos 317 e 333, CP. Atipicidade da 

conduta. Inépcia da denúncia. Atipicidade da conduta. Violação de princípios dos 

sistema probatório. Contrariedade e divergência. Conhecimento. Improcedência. 

Ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal. Inocorrência. Desigualdade 

de tratamento. Inocorrência. Quebra da unidade de julgamento. Inocorrência. 

Ilicitude da prova obtida contra o sigilo de “dados” ou registros de chamadas 

telefônicas. Inocorrência. Dosimetria da pena privativa de liberdade e da pena 

de multa: violação ao artigo 59, CP. Não conhecimento. Súmula 7/STJ. Regime de 

pena e causa especial de aumento do § 2º, do artigo 327, CP. Não conhecimento. 

Descumprimento de pressuposto para a admissão do recurso especial. Ausência 

de prequestionamento.

[...]

5. Imprescindível para a confi guração do delito tipifi cado no artigo 317, do CP, não 

é a ‘realização ou a omissão’ de ato de ofício, bastando a solicitação, recebimento 

ou aceitação da promessa de vantagem indevida, ainda que não efetivamente 

praticado, omitido ou retardado ato da esfera de atribuição do funcionário. A efetiva 

realização do ato é exigência típica constante do parágrafo primeiro do mesmo 

artigo e não do caput.

6. O acórdão recorrido que não dispensa a relação de causa e efeito entre o 

recebimento de vantagem e o status funcional do corrompido, ou seja; a situação 

em que este se encontra de poder praticar, omitir ou retardar algum ato, no 

âmbito de sua atribuição funcional, conforme o interesse do corruptor, sabendo 

que a isso, evidentemente, se destina a vantagem aceita.

7. O “ato de ofício” presente expressamente no tipo penal do artigo 333 e integrante 

também da defi nição do artigo 317, é um ato da competência do intraneus, ato 

que guarda relação com a função, e que assim deverá ser identifi cado. Essa é a 

identifi cação que requer o tipo: ato que guarda relação com o ofício, a função (“ainda 

que fora dela ou antes de assumi-la o funcionário público”). Não é preciso identifi car 

o específi co ato de ofício de interesse do corruptor, para o efeito do disposto no caput 

do art. 317, CP.
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8. O que importa para a fi gura típica do art. 317, CP, é a mercancia da função, 

demonstrada de maneira satisfatória, prescindindo-se da necessidade de apontar 

e demonstrar um ato específi co da função, dentro do âmbito dos atos possíveis de 

realização pelo funcionário. A oferta da vantagem indevida, como corretamente 

entendeu o Tribunal recorrido, não teria aqui outra causa senão a de “predispor o 

funcionário a atuar de modo favorável aos interesses do corruptor nas situações 

concretas que se venham a configurar”. Improcedente, assim, a alegação de 

inépcia da denúncia.

9. Se através da análise profunda e criteriosa do conjunto probatório – 

documentos e outros meios de prova disponíveis – chegou o julgador, de acordo 

com o exame de fatos sufi cientes para o preenchimento da hipótese típica, à 

convicção, através do cotejo de fortes indícios contra os Recorrentes, sufi ciente 

para a exarar o decreto condenatório, não se pode falar em ofensa ao princípio da 

presunção de inocência ou condenação com base na presunção de culpa.

10. A proteção do sigilo de “dados” ou registros de chamadas telefônicas não 

tem caráter absoluto.

11. O prequestionamento é requisito indispensável ao conhecimento do 

Recurso Especial.

12. O exame de matéria fática exorbita os limites do Recurso Especial (Súmula 

7/STJ).

13. Recursos conhecidos em parte e, nessa extensão, improvidos.

(REsp n. 440.106/RJ, Ministro Paulo Medida, Sexta Turma, DJ 9/10/2006)

Recurso especial. Art. 317, § 1º, do CP. Corrupção passiva. Confi guração.

Para a configuração do delito de corrupção passiva se faz necessário que 

o ato de ofício em torno do qual é praticada a conduta incriminada seja da 

competência ou atribuição inerente à função exercida pelo funcionário público 

(Precedentes do STJ e do STF).

Recurso desprovido.

(REsp n. 825.340/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 25/9/2006)

Habeas corpus. Corrupção passiva. Confi guração.

1. O delito de corrupção passiva, consoante inteligência ministrada pelo 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Penal n. 307-DF - para sua 

confi guração reclama que o funcionário público tenha solicitado ou recebido 

vantagem indevida ou aceito sua promessa em razão de ato específi co de sua 

função ou cargo, ou seja, ato de ofício (omissivo ou comissivo).

2. Nestas condições, o agente da autoridade policial benefi ciário de indevidas 

vantagens e que se omite na prática de atos de ofício relativos à repressão de 

jogos proibidos, incide na censura do art. 317 do Código Penal.
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3. Ordem denegada

(HC n. 13.487/RJ, Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ de 27/5/2002)

No caso, do que se colhe do acórdão impugnado, não há vínculo entre as 

atribuições de Gildeon e Marcelo – serviços gerais em empresa encarregada de 

operação de carga e descarga em Aeroporto – e a conduta por eles praticada 

(auxílio na introdução irregular de estrangeiro no território nacional).

Confi ra-se (fl . 1.140):

[...]

No presente caso, os acusados Gildeon e Marcelo receberam promessa de 

vantagem indevida de Housseim Ali Ahmad para que auxiliassem o ingresso irregular 

de Ali Hussein no país. À época dos fatos, os réus eram funcionários da empresa 

Seaviation Serviços Aeroportuários Lida e exerciam a função de auxiliar de serviços 

gerais no Aeroporto Internacional de São Paulo, ou seja, não possuíam competência 

para permitir a introdução irregular de estrangeiro no país.

Mostra-se, portanto, correta a condenação de Housseim Ali Ahmad, tão somente, 

pelo cometimento do delito de introdução clandestina de estrangeiro, tipifi cada no 

artigo 125, XII da Lei 6.815/80.

[...]

Logo, não há ilegalidade no acórdão ao concluir que, no tocante aos crimes 

de corrupção ativa e passiva, Gildeon e Marcelo não detinham competência para 

permitir a entrada de estrangeiro, circunstância que exclui a possibilidade de tipifi car 

a conduta nos crimes descritos nos arts. 317 e 333, ambos do Código Penal. O aresto, 

assim, guarda perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

VOTO-VENCEDOR

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Senhor Presidente, peço vênia para divergir 

parcialmente do voto do Ministro Relator Sebastião Reis Júnior, apenas quanto 

aos requisitos indispensáveis à confi guração do crime de corrupção passiva (art. 

317 do Código Penal).

Desde logo, esclareço que estou de acordo com o Relator no sentido de 

que, no presente caso, foi correta a absolvição do Recorrido Housseim Ali Ahmad, 

já que a imputação contra ele se refere, apenas, ao delito de corrupção ativa (art. 
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333 do Código Penal). Minha discordância, repito, limita-se à absolvição dos 

Recorridos Gildeon e Marcelo quanto ao delito de corrupção passiva.

As razões para essas conclusões fi carão mais claras após a leitura deste 

voto, mas posso adiantar o fundamento determinante: ao contrário do que ocorre 

no crime de corrupção ativa, imputado a Housseim, o tipo penal de corrupção 

passiva, imputado a Gildeon e Marcelo, não exige a comprovação de que a 

vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja 

causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de “ato de ofício”.

Conforme relatado pelo Ministro Relator, já em primeiro grau de jurisdição 

o pedido de condenação formulado na denúncia foi julgado improcedente 

relativamente aos três Recorridos. Especifi camente quanto a Gildeon e Marcelo, 

o fundamento para a absolvição pelo crime de corrupção passiva assentou-

se no fato de não estar em seus âmbitos de competência a prática de introduzir 

irregularmente estrangeiro em território nacional, conforme se verifi ca do seguinte 

excerto da sentença (fl . 929):

Ressalte-se que para caracterizar a infração penal de corrupção passiva, o 

funcionário público deve ser competente, quando da prática do ato, e, pelo 

que se denota na dinâmica da empreitada criminosa, constante dos autos, nem 

o corréu Gildeon nem o corréu Marcelo detinham competência de permissão 

e introdução, no Brasil, de qualquer estrangeiro, e, muito menos, do corréu Ali 

Hussein.

O acórdão impugnado, ao desprover o recurso de apelação do Ministério 

Público Federal, seguiu a mesma linha de raciocínio (fl s. 1.140-1.141):

O apelante alega que estão demonstradas a materialidade e autoria do crime 

previsto no artigo 317 do Código Penal, notadamente em razão dos depoimentos 

prestados e dos vídeos do circuito interno do Aeroporto Internacional de São 

Paulo. Sustenta, ainda, que os acusados Gildeon e Marcelo são considerados 

funcionários públicos por equiparação, nos termos do art. 327, § 1º do CP.

O delito de corrupção é de natureza formal, consumando-se com a simples 

aceitação de promessa de vantagem indevida pelo funcionário público, em razão 

de sua função. No entanto, entendo que o potencial ato de ofício (que, frise-se, 

é dispensável para confi guração do delito) deve estar relacionado com a função 

pública.

Na lição de Cezar Roberto Bitencourt: ‘Não existindo função ou não havendo 

relação de causalidade entre ela e o fato imputado, não se pode falar em crime 

de corrupção passiva, podendo existir, residualmente, qualquer outro crime, tais 

como apropriação indébita, estelionato etc. (Código Penal Comentado, 6ª ed., Ed. 

Saraiva, 2010).
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Extrai-se da denúncia que os acusados Gildeon e Marcelo, funcionários 

públicos equiparados, aceitaram proposta de vantagem indevida para que 

auxiliassem o ingresso irregular de estrangeiro em território nacional.

Compartilho do entendimento adotado pelo Juízo a quo, no sentido de que 

para a confi guração do delito em comento, a aceitação da promessa de vantagem 

indevida deve se relacionar com a função pública exercida pelos agentes, 

circunstância que não se verifi ca no presente caso.

Isto porque ambos os acusados exerciam a função de auxiliar de serviços 

gerais em empresa concessionária do uso de área destinada a carga e descarga de 

aeronaves no Aeroporto Internacional de São Paulo.

Com efeito, não restou evidenciado o tráfi co de função pública na medida 

em que os apelados não exerciam função inerente ao controle imigratório no 

Aeroporto Internacional de São Paulo/SP.

Conclui-se, portanto, que os acusados não possuíam competência para, 

potencialmente, facilitar ou permitir a entrada de estrangeiro em território nacional, 

de modo que não há crime de corrupção passiva a lhes ser atribuído, subsistindo, 

contudo, a infração penal descrita no artigo 125, XII da Lei 6.815/80.

Pelo exposto, não conheço do recurso em sentido estrito interposto por Ali 

Hussein; dou provimento à apelação interposta por Ali Hussein para determinar a 

restituição da fi ança prestada nos autos originários e nego provimento à apelação 

interposta pelo Ministério Público Federal.

Por sua vez, o Ministro Relator, no voto do qual ora divirjo, ressaltou que, 

“embora o tipo penal, como dito acima, não faça expressa referência ao ato de 

ofício em seu caput, é certo que a expressão ‘em razão dela’ denota um vínculo 

entre a vantagem indevida e a função exercida pelo agente que a solicita ou 

recebe”.

Tal interpretação do art. 317 do CP, todavia, está em desacordo com 

recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, com as quais concordo, no sentido 

de que “se exige, para a confi guração do delito [de corrupção passiva], apenas o 

nexo causal entre a oferta (ou promessa) de vantagem indevida e a função pública 

exercida, sem que necessária a demonstração do mesmo nexo entre a oferta (ou 

promessa) e o ato de ofício esperado, seja ele lícito ou ilícito” (Voto da Ministra 

Rosa Weber no Inq 4.506/DF, p. 2.079; sem grifos no original).

Na oportunidade do julgamento do Inquérito n. 4.506/DF, do qual extraí 

o trecho acima referenciado, a Ministra Rosa Weber consignou que a referida 

posição, também prevalente no âmbito da Ação Penal n. 694, está em consonância 

com a manifestação do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento 
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da Ação Penal n. 470, oportunidade em que a Corte rompeu com entendimento 

anterior (Ação Penal n. 307, dirigida contra Fernando Collor de Mello) de que 

seria exigível do órgão acusador a demonstração de ato de ofício concreto.

É de se ressaltar que, em julgado publicado em fevereiro de 2018 no 

Inquérito n. 4.141/DF, a Primeira Turma do STF já havia reiterado que “o crime 

de corrupção passiva se confi gura quando a vantagem indevida é recebida em 

razão da função, o que pode ser evidenciado pelo recebimento de vantagem 

indevida sem explicação razoável e pela prática de atos que benefi ciam o responsável 

pelo pagamento” (Inq 4.141, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 

publicado em 23/02/2018; sem grifos no original.)

Com efeito, nem a literalidade do art. 317 do CP, nem sua interpretação 

sistemática, nem a política criminal adotada pelo legislador parecem legitimar a 

ideia de que a expressão “em razão dela”, presente no tipo de corrupção passiva, 

deve ser lida no restrito sentido de “ato que está dentro das competências 

formais do agente”.

A expressão “ato de ofício” aparece apenas no caput do art. 333 do CP, 

como um elemento normativo do tipo de corrupção ativa, e não no caput do 

art. 317 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção passiva. Ao 

contrário, no que se refere a este último delito, a expressão “ato de ofício” fi gura 

apenas na majorante do art. 317, § 1º, do CP e na modalidade privilegiada do § 

2º do mesmo dispositivo.

Compare-se:

Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 

ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 

indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou 

promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o 

pratica infringindo dever funcional.

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com 

infração de dever funcional, cedendo a pedido ou infl uência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Corrupção ativa

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para 

determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1286

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei n. 

10.763, de 12.11.2003)

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem 

ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo 

dever funcional.

Duas conclusões podem ser retiradas da leitura dos referidos dispositivos 

legais.

Primeira: não tem razão o Ministério Público quando pleiteia a condenação 

de Housseim Ali Ahmad, pois o tipo penal a ele imputado, de fato, exige que a 

vantagem indevida seja oferecida ou prometida para determinar que funcionário 

público pratique, omita ou retarde ato de ofício, isto é, que está dentro de 

suas atribuições funcionais formais. No entanto, como veremos, o controle 

imigratório no Aeroporto Internacional de São Paulo/SP não competia, à época 

dos fatos, aos Recorridos Gildeon e Marcelo.

Segunda: tem razão o Ministério Público quando pleiteia a condenação de 

Gildeon e Marcelo.

Com efeito, não me parece lícito simplesmente pressupor que, no que se 

refere ao crime de corrupção passiva (art. 317 do CP), o legislador praticou 

alguma sorte de atecnia, ou que falou menos do que desejava, ou que é possível 

“deduzir” do dispositivo a exigência de ato de ofício, como se ali estivesse uma 

limitação implícita ao poder-dever de punir.

Trata-se, a meu ver, de nítida opção legislativa direcionada a ampliar a 

abrangência da incriminação por corrupção passiva, quando comparada ao tipo 

de corrupção ativa, a fi m de potencializar a proteção ao aspecto moral do bem 

jurídico protegido, é dizer, a probidade da Administração Pública.

Nesse sentido é a lição de NUCCI:

99. Desnecessidade de mencionar expressamente na denúncia o ato de ofício: 

conforme expusemos na nota 94-A, esse tipo penal não prevê a expressão ato 

de ofício e não se deve incluí-la como se fosse o suprimento de uma lacuna. 

A corrupção passiva pode aperfeiçoar-se sem a meta do ato de ofício, seja por 

parte de quem deu a vantagem, seja por parte de quem recebeu. Diante disso, 

passamos a sustentar a desnecessidade de se apontar na denúncia o ato funcional 

vinculado à referida vantagem indevida. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código 

Penal Comentado, 16. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.396-1.397; sem grifos 

no original.)
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Destaco, ainda, a análise histórica e comparativa elaborada por LUÍS 

GRECO e ADRIANO TEIXEIRA:

É curioso perceber que a redação desses dispositivos indica que o tipo de 

corrupção passiva é mais amplo do que o tipo da corrupção ativa, pois este 

exige que o corruptor busque determinar o funcionário público a praticar, omitir 

ou retardar ato de ofício, ao passo que o tipo da corrupção passiva pressupõe 

apenas que o servidor solicite ou receba vantagem indevida em razão do cargo, 

ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Ou seja, não é mais pressuposto 

da corrupção passiva, como o era em nossos códigos anteriores [art. 130, 

Código Criminal do Império do Brasil; e art. 124, Código Penal de 1890] que a 

vantagem se combine com um ato de ofício do funcionário público. Em nosso 

código atual, nem mesmo se utiliza do termo mais abrangente “exercício da 

função”, como previsto no tipo do recebimento indevido de vantagem do Código 

Penal alemão. (In: LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano (org.). Crime e política: corrupção, 

fi nanciamento irregular de partidos políticos, caixa dois eleitoral e enriquecimento 

ilícito. Rio de Janeiro: FGV, 2017, p. 43; sem grifos no original.)

Além disso, a desnecessidade de que o ato pretendido esteja no âmbito das 

atribuições formais do funcionário público fornece uma visão mais coerente e 

íntegra do sistema jurídico. A um só tempo, são potencializados os propósitos da 

incriminação – referentes à otimização da proteção da probidade administrativa, 

seja em aspectos econômicos, seja em aspectos morais – e os princípios da 

proporcionalidade e da isonomia. Afi nal, como bem pontuou o Ministro Luís 

Roberto Barroso por ocasião do julgamento do Inq 4.506/DF, exigir nexo de 

causalidade entre a vantagem e ato de ofício de funcionário público levaria à 

absurda consequência de admitir, por um lado, a punição de condutas menos 

gravosas ao bem jurídico, enquanto se nega, por outro, sanção criminal a 

manifestações muito mais graves da violação à probidade pública: “o guarda de 

trânsito que pede dinheiro para deixar de aplicar uma multa seria punível, mas o 

senador que vende favores no exercício do seu mandato passaria impune” (Voto 

do Ministro Luís Roberto Barroso no Inq 4.506/DF, p. 2.052).

Por essas razões, com o devido respeito ao Relator, entendo que o âmbito 

de aplicação da expressão “em razão dela”, contida no art. 317 do CP, não se esgota 

em atos ou omissões que detenham relação direta e imediata com a competência 

funcional do agente. O crime de corrupção passiva não exige nexo causal entre 

a oferta ou promessa de vantagem indevida e eventual ato de ofício praticável 

pelo funcionário público. O nexo causal a ser reconhecido é entre a mencionada 

oferta ou promessa e eventual facilidade ou suscetibilidade usufruível em razão 

da função pública exercida pelo agente.
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Sendo assim, tenho que o crime de corrupção passiva consuma-se ainda 

que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da 

promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se 

inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função 

pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da 

conduta almejada.

Em outros termos:

Para a aptidão de imputação de corrupção passiva, não é necessária a 

descrição de um específi co ato de ofício, bastando uma vinculação causal entre 

as vantagens indevidas e as atribuições do funcionário público, passando este 

a atuar não mais em prol do interesse público, mas em favor de seus interesses 

pessoais (Inq 4.506, Relator p/ acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 

publicado em 04/09/2018).

Na hipótese dos autos, essa premissa teórico-interpretativa é sufi ciente 

para dar parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal.

Saliento, por oportuno, trecho elucidativo do acórdão impugnado, que 

serve de premissa fática para este julgamento (fl . 1.140):

No presente caso, os acusados Gildeon e Marcelo receberam promessa de 

vantagem indevida de Housseim Ali Ahmad para que auxiliassem o ingresso 

irregular de Ali Hussein no País. À época dos fatos, os réus eram funcionários da 

empresa Seaviation Serviços Aeroportuários Ltda. e exerciam a função de auxiliar 

de serviços gerais no Aeroporto Internacional de São Paulo, ou seja, não possuíam 

competência para permitir a introdução irregular de estrangeiro no país.

Conforme bem ressaltado pelo Parquet, a acusação de corrupção passiva 

não tinha como objeto a afi rmação de que a Gildeon e Marcelo competia realizar 

o controle imigratório, e sim que o delito se aperfeiçoou a partir das “facilidades 

que detinham, em razão de suas funções, para conduzir o estrangeiro Ali Hussein 

pelas áreas internas e restritas do aeroporto, a fi m de que o estrangeiro pudesse passar 

furtivamente pela área de imigração, adentrando, assim, irregularmente no território 

nacional. Era este o ato visado pelo suborno” (fl . 1.160; sem grifos no original).

Em verdade, à luz da interpretação ora defendida, é irrelevante o fato 

de que aos Recorridos não competia, à época dos fatos, a prática de função 

inerente especifi camente ao controle imigratório no Aeroporto Internacional de 

São Paulo/SP. Mostra-se suficiente à configuração do crime de corrupção 

passiva a constatação, presente no acórdão impugnado – e, por conseguinte, 
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imune ao reexame de fatos e provas –, de que “exerciam a função de auxiliar 

de serviços gerais em empresa concessionária do uso de área destinada a carga 

e descarga de aeronaves no Aeroporto Internacional de São Paulo” (fl . 1.141), 

e de que, em razão dela, aceitaram “proposta de vantagem indevida para que 

auxiliassem o ingresso irregular de estrangeiro em território nacional” (fl . 1.140).

Possível, portanto, a condenação de Gildeon e Marcelo.

Saliento, por fi m, a título de esclarecimento, que a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que “[e]ventual bilateralidade das condutas 

de corrupção passiva e ativa é apenas fático-jurídica, não se estendendo ao 

plano processual, visto que a investigação de cada fato terá o seu curso, com os 

percalços inerentes a cada procedimento, sendo que para a condenação do autor de 

corrupção passiva é desnecessária a identifi cação ou mesmo a condenação do corruptor 

ativo” (AgRg no REsp 1.613.927/RS, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016 – sem destaque 

no original).

E ainda: AgInt no AREsp 1.064.109/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017; AgRg 

no AREsp 633.158/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

08/11/2016, DJe 18/11/2016; HC 306.397/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

Quinta Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 06/04/2015.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial do Ministério 

Público Federal, a fi m de condenar os Recorridos Gildeon e Marcelo pela prática 

do crime previsto no art. 317 do Código Penal, com devolução dos autos ao 

Tribunal de origem, para que, afastada a atipicidade da conduta, proceda à 

dosimetria da pena.

É como voto.




