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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 1.601.127-SP 

(2016/0134760-3)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Relator para o acórdão: Ministro Felix Fischer

Agravante: Ministério Público Federal

Agravado: Ricardo de Faria

Advogado: Defensoria Pública da União

EMENTA

Agravo regimental no recurso especial. Crime contra a ordem 

tributária. Compartilhamento de dados bancários obtidos pela Receita 

Federal com o Ministério Público, para fi ns da persecução criminal. 

Esgotamento da via administrativa fi scalizatória e constatação de 

possível crime. Legalidade da prova. Comunicação que decorre de 

obrigação legal. Ausência e ofensa à reserva de jurisdição. Agravo 

provido.

I - É lícito o compartilhamento promovido pela Receita Federal, 

dos dados bancários por ela obtidos a partir de permissivo legal, com 

a Polícia e com o Ministério Público, ao término do procedimento 

administrativo fi scal, quando verifi cada a prática, em tese, de infração 

penal. Precedentes.

II - Não ofende a reserva de jurisdição a comunicação promovida 

pela Receita Federal nas condições supra descritas, por decorrer de 

obrigação legal expressa.

Agravo provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

prosseguindo no julgamento, por maioria, dar provimento ao agravo regimental, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Felix Fischer, que lavrará o acórdão.
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Votaram com o Sr. Ministro Felix Fischer os Srs. Ministros Joel Ilan 

Paciornik e Reynaldo Soares da Fonseca.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Jorge Mussi.

Brasília (DF), 20 de setembro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer Relator p/ Acórdão

DJe 26.9.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de agravo regimental interposto 

pelo Ministério Público Federal contra a decisão de minha Relatoria de fl s. 987-

988 (e-STJ), que negou provimento ao recurso especial ministerial.

O agravante alega, em suma, que “se a Constituição não impede que a 

Receita Federal, à luz dos dispositivos da Lei Complementar 105/2001, possa, 

motu proprio, determinar a quebra do sigilo fi scal, não há porque impedir que o 

mesmo possa o Ministério Público quando se trata de matéria criminal” (e-STJ, 

fl . 996).

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

presente agravo regimental ao órgão colegiado.

O eminente Ministro Felix Fischer pediu vista dos autos e proferiu voto no 

sentido de dar provimento ao recurso.

Assim, pedi vista regimental para melhor analisar a questão.

É o relatório.

VOTO

Ementa: Processual Penal. Agravo regimental no recurso 

especial. Quebra de sigilo bancário pela Receita Federal. Repasse de 

dados ao Ministério Público para uso em ação penal. Impossibilidade. 

Precedentes. Agravo regimental não provido.

1. Apesar de possível a quebra de sigilo bancário e fi scal, sem 

autorização judicial, pelo fi sco, não se admite que os dados sigilosos 

obtidos sejam repassados ao Ministério Público ou à autoridade 
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policial, para uso em ação penal, pois a sua obtenção é desprovida de 

autorização judicial.

2. Agravo regimental não provido.

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): A questão cinge-se a saber se é 

possível realizar o compartilhamento de dados obtidos pelo Fisco com o órgão 

ministerial.

Colhe-se da decisão impugnada:

No caso, o acórdão impugnado apresentou a seguinte fundamentação:

Na mesma linha de raciocínio, o C. Superior Tribunal de Justiça, a quem 

compete, nos termos do art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal, apreciar, 

em grau de recurso, decisões que contrariem lei federal, adotou posição no 

sentido de que, para utilização em processo criminal, os dados bancários 

devem ser obtidos com autorização judicial.

Assim, as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ reputam ilegal 

o compartilhamento, pela Receita Federal, de dados sigilosos obtidos sem 

autorização judicial, e reconhecem a nulidade de tal prova no âmbito penal 

e, por conseguinte, da ação penal fundada em tais dados.

[...]

Dessa forma, adotando a ratio decidendi dos precedentes transcritos, 

curvo-me ao posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça 

para reconhecer a ilegalidade da prova obtida mediante quebra de sigilo 

bancário pela autoridade fazendária sem autorização judicial. (e-STJ, fl s. 

861-866.)

Malgrado esta Corte admita o intercâmbio de informações entre as instituições 

fi nanceiras e a autoridade fi scal para fi ns de constituição do crédito tributário, 

isso não signifi ca que o dominus litis possa utilizar-se de tais dados para que 

seja defl agrada ação penal, porquanto representa verdadeira quebra de sigilo 

constitucional, inserida em reserva de jurisdição, e não mero compartilhamento 

de informações. Como cediço, o sigilo bancário, garantido no art. 5º da 

Constituição da República, somente pode ser suprimido por ordem judicial 

devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, que fi rmou o entendimento de 

que é imprescindível prévia autorização judicial da representação fi scal para fi ns 

penais, caso contenha dados bancários sigilosos, devidamente compartilhados 

com a autoridade fi scal para consecução do lançamento fi scal, razão pela qual 

o entendimento exposto no acórdão recorrido não diverge da orientação desta 

Corte Superior. Confi ra-se:
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Penal. Agravo regimental no recurso especial. Representação fiscal. 

Quebra de sigilo bancário pela Receita Federal. Repasse de dados ao 

Parquet ou autoridade policial para uso em ação penal. Impossibilidade. 

Precedentes. Agravo regimental desprovido.

1. O citado entendimento da Suprema Corte de legitimidade da Receita 

Federal para obter, diretamente das instituições fi nanceiras, informações 

bancárias dos contribuintes, foi firmado para fins de constituição de 

crédito tributário, não sendo aplicável em matéria penal, prevalecendo a 

compreensão adotada por esta Corte de que os dados sigilosos obtidos 

diretamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil não podem ser por 

ela repassados ao Ministério Público ou autoridade policial, para uso em 

ação penal, sem que precedida de autorização judicial a sua obtenção.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.586.796/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta 

Turma, DJe 28/04/2017);

Agravo regimental em recurso especial. Penal. Sonegação fi scal. Quebra 

do sigilo bancário pela Receita Federal sem autorização judicial. Utilização 

dos dados para fi ns penais. Ilegalidade.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento fi rmado no 

sentido de que, nos termos da Lei n. 8.021/1990, é possível a quebra do 

sigilo bancário sem prévia autorização judicial para fi ns de constituição 

do crédito tributário, no entanto, essa possibilidade não se estende ao 

processo penal, sendo vedada a utilização desses dados colhidos em 

âmbito de processo administrativo, sobretudo para subsidiar a ação penal.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.491.423/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta 

Turma, DJe 01/09/2016).

Ante o exposto, nos termos do art. 255, § 4º, II, do Regimento Interno do STJ, 

nego provimento ao recurso especial. (e-STJ, fl s. 987-988).

O acórdão recorrido apresentou a seguinte fundamentação:

Na mesma linha de raciocínio, o C. Superior Tribunal de Justiça, a quem 

compete, nos termos do art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal, apreciar, em grau 

de recurso, decisões que contrariem lei federal, adotou posição no sentido de 

que, para utilização em processo criminal, os dados bancários devem ser obtidos 

com autorização judicial.

Assim, as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ reputam ilegal o 

compartilhamento, pela Receita Federal, de dados sigilosos obtidos sem 

autorização judicial, e reconhecem a nulidade de tal prova no âmbito penal e, por 

conseguinte, da ação penal fundada em tais dados.
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[...]

Dessa forma, adotando a ratio decidendi dos precedentes transcritos, curvo-me 

ao posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça para reconhecer 

a ilegalidade da prova obtida mediante quebra de sigilo bancário pela autoridade 

fazendária sem autorização judicial.

No caso concreto, a denúncia de fl s. 484/487 cuida dos fatos apurados no bojo 

do procedimento fi scal (MPF-F 0819000 2006 00171 7) que, em tese, confi guram o 

crime do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90.

Consoante se verifi ca das cópias do processo administrativo fi scal em apenso, o 

contribuinte Ricardo de Faria foi intimado por via postal (AR de fl . 13 assinado por 

Maria Cristina da Silva) para esclarecer a origem da movimentação fi nanceira em 

contas bancárias de sua titularidade no ano - calendário de 2002, considerando 

as discrepâncias entre os rendimentos declarados na DIRPF 2003 (fl s. 08/10) e os 

valores que transitaram nas contas do contribuinte, informadas pelas instituições 

fi nanceiras nas correspondentes DCPMF (dossiê integrado de fl s. 03/09).

Transcorrido in albis o prazo de vinte dias assinalado pela fiscalização (fl. 

12), a autoridade fazendária requisitou as informações diretamente às 

instituições fi nanceiras, nos termos do art. 6º, da Lei Complementar n. 105/2001, 

regulamentada pelo Decreto n. 3.724, de 10 de janeiro de 2001 (fl s. 14/19).

Com a vinda de tais informações, o processo administrativo fi scal teve seu 

curso, até a constituição defi nitiva do crédito tributário.

O compulsar dos autos revela que a denúncia vem lastreada exclusivamente 

nos dados bancários obtidos junto a instituições financeiras, sem a competente 

autorização judicial, e cuja invalidade contamina com o mesmo vício os elementos 

de convicção derivados dos primeiros, em razão da aplicabilidade da teoria dos 

frutos da árvore envenenada.

A exclusão das provas ilícitas (originariamente ou por derivação) e a ausência 

de elementos de prova produzidos a partir de fontes independentes esvaziam a 

justa causa para a instauração da presente ação penal. (e-STJ, fl s. 861-866.)

Inicialmente, destaca-se que a jurisprudência desta Corte é no sentido 

de que “o citado entendimento da Suprema Corte de legitimidade da Receita 

Federal para obter, diretamente das instituições financeiras, informações 

bancárias dos contribuintes, foi fi rmado para fi ns de constituição de crédito 

tributário, não sendo aplicável em matéria penal, prevalecendo a compreensão 

adotada por esta Corte de que os dados sigilosos obtidos diretamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil não podem ser por ela repassados ao 

Ministério Público ou autoridade policial, para uso em ação penal, sem que 

precedida de autorização judicial a sua obtenção” (AgRg no REsp 1.586.796/

ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/4/2017). No mesmo 
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sentido: AgRg no REsp 1.491.423/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 

Sexta Turma, DJe 1/9/2016.

Especifi camente, nesta Quinta Turma, trago à colação o recentíssimo 

precedente:

Penal e Processo Penal. Recurso em habeas corpus. 1. Trancamento da ação 

penal. Ilicitude das provas que embasam a denúncia. 2. Quebra do sigilo bancário 

pela administração tributária. Ausência de autorização judicial. Possibilidade. 

Art. 6º da LC n. 105/2001. 3. Reflexos no âmbito penal. Compartilhamento. 

Impossibilidade. Reserva de jurisdição. Precedentes do STJ e do STF. 4. Crime 

tributário. Materialidade embasada em prova ilícita. Nulidade da denúncia. 5. 

Recurso em habeas corpus provido.

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

é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia 

da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da 

punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade 

do delito.

2. Como é de conhecimento, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 

601.314/SP, cuja repercussão geral foi reconhecida, consignou-se que o “art. 6º 

da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza 

a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade 

contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de 

sigilo da esfera bancária para a fi scal”.

3. Acontece que, para fi ns penais, as Turmas que compõem a Terceira Seção desta 

Corte Superior, na esteira também de orientação fi rmada pelo Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento o Habeas Corpus n. 125.218/RS, não admitem que os dados 

sigilosos obtidos diretamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil sejam por 

ela repassados ao Ministério Público ou à autoridade policial, para uso em ação 

penal, pois não precedida de autorização judicial a sua obtenção, o que viola o 

princípio constitucional da reserva de jurisdição.

4. Verificando-se que a materialidade do crime tributário tem por base a 

utilização, para fi ns penais, de dados sigilosos obtidos diretamente pela Receita 

Federal, sem a imprescindível autorização judicial prévia, tem-se a nulidade da 

prova que embasa a acusação. Assim, a nulidade da prova inicial, obtida por 

meio da quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, a qual deu ensejo à 

denúncia, acaba por contaminar a toda ação penal.

5. Recurso em habeas corpus provido, para declarar a nulidade da quebra de 

sigilo bancário sem autorização judicial e, consequentemente, anular a Ação 

Penal n. 0117080-34.2014.4.02.5001, desde o início, garantida a possibilidade de 

nova demanda ser proposta com esteio em prova lícita.

(RHC 61.367/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)
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Verifica-se que, atualmente, existem alguns precedentes, nas duas 

Turmas que compõem a Terceira Seção, em sentido oposto ao entendimento 

anteriormente citado. Ilustrativamente:

Habeas corpus. Trâmite concomitante com recurso em habeas corpus. 

Conhecimento do writ. Estágio processual mais avançado. Liminar deferida. 

Crime contra a ordem tributária. Trancamento da ação penal. Ilicitude da prova 

embasadora da denúncia. Compartilhamento dos dados bancários obtidos pela 

Receita Federal com o Ministério Público.

[...]

3. O entendimento de que é incabível o uso da chamada prova emprestada 

do procedimento fi scal em processo penal, tendo em vista que a obtenção da 

prova (a quebra do sigilo bancário) não conta com autorização judicial contraria 

a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal de que é possível 

a utilização de dados obtidos pela Secretaria da Receita Federal, em regular 

procedimento administrativo fi scal, para fi ns de instrução processual penal.

4. No caso, não há falar em ilicitude das provas que embasam a denúncia contra 

os pacientes, porquanto, assim como o sigilo é transferido, sem autorização judicial, 

da instituição fi nanceira ao Fisco e deste à Advocacia-Geral da União, para cobrança 

do crédito tributário, também o é ao Ministério Público, sempre que, no curso de 

ação fi scal de que resulte lavratura de auto de infração de exigência de crédito de 

tributos e contribuições, se constate fato que confi gure, em tese, crime contra a ordem 

tributária (Precedentes do STF).

5. Ordem denegada. Liminar cassada.

(HC 422.473/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

20/03/2018, DJe 27/03/2018)

Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. 

Trancamento da ação penal. Excepcionalidade. Requisição de informações pela 

Receita Federal diretamente a instituições bancárias. Possibilidade. Constituição 

de crédito tributário. Remessa dos dados para fi ns de instauração de persecução 

penal. Imposição legal decorrente de constituição defi nitiva de crédito tributário. 

Ilegalidade do conjunto probatório não verifi cada. Análise que demanda incursão 

no acervo probatório colhido durante a investigação criminal. Competência do 

juízo da causa. Impossibilidade na via eleita. Ausência de fl agrante ilegalidade. 

Recurso desprovido.

1. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 

601.314/SP, reconhecida a repercussão geral da matéria, fi rmou entendimento 

no sentido de que a requisição de informações pela Receita Federal às 

instituições financeiras prescinde de autorização judicial. Dessa forma, para 

fi ns de constituição de crédito tributário, não há que se falar em ilegalidade no 

compartilhamento de informações entre instituição bancária e fi sco.
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2. Por outro lado, permanece incólume o entendimento segundo o qual, 

uma vez obtidas as informações pela Receita Federal, seu encaminhamento ao 

Ministério Público ou autoridade policial para fi ns de instauração de ação penal ou 

inquérito constitui violação do princípio da reserva de jurisdição. In casu, o envio 

das informações pela Receita Federal à Autoridade Policial decorreu exclusivamente 

de obrigação legal, tendo em vista o esgotamento da via administrativa e constituição 

defi nitiva de crédito tributário, constatada a existência de ilícito penal. Precedentes.

3. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida 

somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem 

necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova 

da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma 

causa de extinção da punibilidade.

Desse modo, ao menos em tese, não se vislumbra ilegalidade nas provas 

indicadas pela exordial acusatória. Diante dos estreitos limites do rito, afi gurar-se-

ia prematuro determinar o trancamento da ação penal.

Considerando a demonstração da existência de materialidade delitiva e 

indícios de autoria, as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias até o 

presente momento acerca da legalidade das provas produzidas somente poderão 

ser afastadas após profunda incursão fático-probatória, a ser efetuada no bojo da 

instrução criminal, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária 

incursão probatória.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 75.532/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 

09/05/2017, DJe 17/05/2017)

No Supremo Tribunal Federal há precedentes também neste último 

sentido. Ilustrativamente:

Ementa: Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário. Art. 6º da Lei 

Complementar n. 105/2001. Constitucionalidade. Utilização de dados obtidos 

pela Receita Federal para instrução penal. Possibilidade.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 601.314, Rel. Min. Edson Fachin, 

após reconhecer a repercussão geral da matéria, assentou a constitucionalidade 

do art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001, que permitiu o fornecimento 

de informações sobre movimentações financeiras diretamente ao Fisco, sem 

autorização judicial.

2. Da mesma forma, esta Corte entende ser possível a utilização de dados 

obtidos pela Secretaria da Receita Federal para fins de instrução penal. 

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
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(RE 1.041.285 AgR-AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 

julgado em 27/10/2017, acórdão eletrônico DJe-258 divulg 13/11/2017 public 

14/11/2017)

Ou seja: a jurisprudência sobre o tópico em questão é vacilante, aqui e no 

Supremo.

Ressalte-se, por fi m, que, sobre o presente tema, foi reconhecida repercussão 

geral pelo Supremo Tribunal Federal, na apreciação do RE 1.055.941/SP, de 

relatoria do Ministro Dias Toff oli, em 12/4/2018.

Em razão de o tema estar sobre apreciação em repercussão geral, mantenho 

o meu entendimento até aqui manifestado.

Com efeito, não obstante os argumentos trazidos pelo agravante, estes não 

têm o condão de infi rmar os fundamentos insertos na decisão agravada.

Malgrado esta Corte admita o intercâmbio de informações entre 

as instituições fi nanceiras e a autoridade fi scal para fi ns de constituição do 

crédito tributário, isso não signifi ca que o dominus litis possa utilizar-se de tais 

dados para que seja defl agrada ação penal, porquanto representa verdadeira 

quebra de sigilo constitucional, inserida em reserva de jurisdição, e não mero 

compartilhamento de informações. Como cediço, o sigilo bancário, garantido 

no art. 5º da Constituição da República, somente pode ser suprimido por ordem 

judicial devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da 

Constituição.

Repise-se, dessarte, que, apesar de reconhecida, em repercussão geral, a 

desnecessidade de prévia autorização judicial para a quebra de sigilo bancário 

para fi ns de constituição de crédito tributário, penso que não se pode admitir que 

os dados obtidos, de forma sigilosa, pelo Fisco sejam repassados ao Ministério 

Público ou à autoridade policial, para uso em ação penal.

Assim sendo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de Agravo Interno interposto pelo 

Ministério Público Federal em face da decisão monocrática proferida pelo douto 

Relator às fl s. 987-988, que negou provimento ao apelo extremo, aduzindo, para 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

718

tanto, que o Ministério Público não pode se valer dos dados bancários lhe 

remetidos pela autoridade fi scal para propor ação penal, sem autorização judicial 

de quebra do sigilo bancário.

Depreende-se dos autos que Ricardo de Faria foi denunciado pelo 

Ministério Público Federal pela prática, em tese, do delito capitulado no art. 

1º, da Lei n. 8.137/90 (crime contra a ordem tributária), em razão de possível 

omissão, junto a autoridade fazendária, de rendimentos referentes a depósitos 

efetuados em contas bancárias de sua titularidade, em valores de origem 

injustifi cada.

Rejeitada a denúncia (fl s. 796-800), sob o fundamento da ilegalidade da 

quebra do sigilo bancário promovida diretamente pela Receita Federal, foi 

apresentado Recurso em Sentido Estrito pelo parquet, tendo a Décima Primeira 

Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, 

negado-lhe provimento, conforme ementa (fl s. 868-869):

Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Rejeição da denúncia. 

Quebra de sigilo bancário diretamente pela Receita Federal do Brasil. Necessidade 

de prévia autorização judicial para fi ns de instrução criminal. Posição do Superior 

Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.

1 - O Supremo Tribunal Federal, em sede de controle incidental de 

constitucionalidade, no julgamento do RE n. 389.808, proferiu decisão no sentido 

de que confl ita com a Constituição Federal qualquer interpretação do art. 6º da 

Lei Complementar 105/2001 “que implique afastamento do sigilo bancário do 

cidadão, da pessoa natural ou da jurídica, sem ordem emanada do Judiciário.”

2 - O C. Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, nos termos do art. 

105, III, “a”, da Constituição Federal, apreciar, em grau de recurso, decisões que 

contrariem lei federal, adotou posição no sentido de que, para utilização em 

processo criminal, os dados bancários devem ser obtidos com autorização judicial.

3 - As Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ reputam ilegal o 

compartilhamento, pela Receita Federal, de dados sigilosos obtidos sem 

autorização judicial, e reconhecem a nulidade de tal prova no âmbito penal e, por 

conseguinte, da ação penal fundada em tais dados.

4 - Caso concreto em que a denúncia vem lastreada exclusivamente nos dados 

bancários obtidos junto a instituições fi nanceiras, sem a competente autorização 

judicial, e cuja invalidade contamina com o mesmo vício os elementos de 

convicção derivados dos primeiros, em razão da aplicabilidade da teoria dos 

frutos da árvore envenenada.

5 - A exclusão das provas ilícitas (originariamente ou por derivação) e a 

ausência de elementos de prova produzidos a partir de fontes independentes 

esvaziam a justa causa para a instauração da presente ação penal.
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6 - Ausência de justa causa para a ação penal. Manutenção da decisão que 

rejeitou a denúncia.

7 - Recurso desprovido.

Irresignado, o Ministério Público Federal aviou Recurso Especial, o qual 

foi desprovido monocraticamente pelo em. Relator, motivando a propositura do 

presente Agravo Interno.

Sustenta o agravante, em resenha, a licitude da prova obtida pela Receita 

Federal no curso de ações fiscais, e, posteriormente compartilhada com o 

Ministério Público quando da conclusão do procedimento fiscalizatório, 

independentemente de autorização judicial, pois decorrente da obrigação 

fazendária de comunicar crimes, e fornecer a documentação necessária, aos 

órgãos de controle, nos termos do art. 8º, da Lei n. 8.021/90, e art. 1º, § 3º, inc. 

IV, da Lei Complementar n. 105/2001.

Aduz que a obtenção de dados bancários pela Receita Federal não 

representa quebra de sigilo, mas sim mera transferência de informações, e que 

o posterior compartilhamento com as autoridades competentes, advém do 

dever de comunicar possíveis ilícitos penais e administrativos às autoridades 

competentes.

Desse modo, defende a legalidade da prova colhida, e a possibilidade de 

seu emprego na seara penal.

Ao fi nal, pugna pelo provimento do recurso, a fi m de ‘reconhecer a licitude 

das provas que instruíram a denúncia, recebendo-a’ (fl s. 899 e-STJ).

O digno Ministro Relator, Ribeiro Dantas, por sua vez, votou pelo não 

provimento do Agravo, mantendo a decisão monocrática anterior, cuja ementa ora 

transcrevo:

Processual Penal. Agravo regimental no recurso especial. Quebra de sigilo 

bancário pela Receita Federal. Repasse de dados ao Ministério Público para uso 

em ação penal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.

1. Apesar de possível a quebra de sigilo bancário e fi scal, sem autorização 

judicial, pelo fi sco, as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal, na 

esteira de orientação do STF (HC 125.218, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda 

Turma, julgado em 24/05/2016, Processo Eletrônico SJe-116 divulg 6/6/2016 

public 7/6/2016), não admitem que os dados sigilosos obtidos sejam repassados 

ao Ministério Público ou à autoridade policial, para uso em ação penal, pois a sua 

obtenção é desprovida de autorização judicial. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

720

É o relatório.

Pois bem. Compulsando as premissas que edifi caram o voto do e. Ministro 

Relator, ressaltou que ‘malgrado esta Corte admita o itercâmbio de informações entre 

as instituições fi nanceiras e a autoridade fi scal para fi ns de constituição do crédito 

tributário, isso não signifi ca que o dominus litis possa utilizar-se de tais dados para 

que seja defl agrada ação penal, porquanto representa verdadeira quebra de sigilo 

constitucional, inserida em reserva de jurisdição, e não mero compartilhamento de 

informações.’

Destaca a imprescindibilidade da prévia autorização judicial de quebra 

do sigilo bancário para uso em ação penal, na hipótese da representação fi scal 

conter dados bancários sigilosos, sob pena de invalidade da prova.

Assim, diante da não observancia da reserva de jurisdição, concluiu pela 

ilegalidade da prova obtida pelo dominus litis.

Não obstante concordar com o Senhor Relator quanto a prescindibilidade 

de autorização judicial para a requisição de informações bancárias pela Receita 

Federal, como meio de concretizar seus mecanismos fi scalizatórios na seara 

tributária, ante a constitucionalidade da disciplina contida no art. 6º, da Lei 

Complementar n. 105/2001, reconhecida pela Suprema Corte no julgamento do 

RE n. 601.314/SP, sob a sistemática da repercussão geral, venho, respeitosamente, 

divergir com relação ao segundo tópico abordado, alusivo ao compartilhamento 

de tais informações sigilosas com o Ministério Público ou autoridade policial, 

independentemente de intervenção judicial, ao término do procedimento 

administrativo fi scal, quando vislumbrada a prática de possível ilícito penal.

Nada obstante o entendimento já consagrado neste Tribunal, ao qual 

me fi lio, no sentido de que a quebra do sigilo bancário, para fi ns penais, exige 

autorização judicial mediante decisão devidamente fundamentada, diante 

da excepcionalidade da medida, como corolário do princípio da reserva de 

jurisdição, a hipótese tratada nos autos detém certa particularidade que impõe 

conclusão diversa.

Em que pese as brilhantes razões destacadas pelo eminente Relator, ouso dissentir, 

amparando-me, para tanto, na recente orientação fi rmada pela Quinta Turma deste 

Tribunal, no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 75.532/SP, de relatoria do 

Exmo. Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik. Por ocasião do mencionado julgamento, 

assentou-se, de forma unânime, que o envio dos dados sigilosos pela Receita 

Federal à Policia ou ao Ministério Público, quando do esgotamento da via 

administrativa e constituição defi nitiva de crédito tributário, decorre de mera 
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obrigação legal de comunicar as autoridades competentes acerca de possível 

ilícito cometido, não representando assim ofensa ao princípio da reserva de 

jurisdição o uso de tais elementos compartilhados para fi ns penais. Segue 

ementa:

Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. 

Trancamento da ação penal. Excepcionalidade. Requisição de informações pela 

Receita Federal diretamente a instituições bancárias. Possibilidade. Constituição 

de crédito tributário. Remessa dos dados para fi ns de instauração de persecução 

penal. Imposição legal decorrente de constituição defi nitiva de crédito tributário. 

Ilegalidade do conjunto probatório não verifi cada. Análise que demanda incursão 

no acervo probatório colhido durante a investigação criminal. Competência do 

juízo da causa. Impossibilidade na via eleita. Ausência de fl agrante ilegalidade. 

Recurso desprovido.

1. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 

601.314/SP, reconhecida a repercussão geral da matéria, fi rmou entendimento 

no sentido de que a requisição de informações pela Receita Federal às 

instituições financeiras prescinde de autorização judicial. Dessa forma, para 

fi ns de constituição de crédito tributário, não há que se falar em ilegalidade no 

compartilhamento de informações entre instituição bancária e fi sco.

2. Por outro lado, permanece incólume o entendimento segundo o qual, 

uma vez obtidas as informações pela Receita Federal, seu encaminhamento ao 

Ministério Público ou autoridade policial para fi ns de instauração de ação penal ou 

inquérito constitui violação do princípio da reserva de jurisdição. In casu, o envio 

das informações pela Receita Federal à Autoridade Policial decorreu exclusivamente 

de obrigação legal, tendo em vista o esgotamento da via administrativa e constituição 

defi nitiva de crédito tributário, constatada a existência de ilícito penal. Precedentes.

3. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida 

somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem 

necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova 

da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma 

causa de extinção da punibilidade. Desse modo, ao menos em tese, não se 

vislumbra ilegalidade nas provas indicadas pela exordial acusatória. Diante dos 

estreitos limites do rito, afi gurar-se-ia prematuro determinar o trancamento da 

ação penal. Considerando a demonstração da existência de materialidade delitiva 

e indícios de autoria, as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias até o 

presente momento acerca da legalidade das provas produzidas somente poderão 

ser afastadas após profunda incursão fático-probatória, a ser efetuada no bojo da 

instrução criminal, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária 

incursão probatória.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 75.532/SP, Quinta Turma, 

Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 17/05/2017, grifei).
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Extrai-se do acórdão o seguinte excerto, que bem pondera a singularidade 

ora ressaltada:

Conclui-se, portanto, que o envio das informações pela Receita Federal à 

Autoridade Policial decorreu exclusivamente de obrigação legal, tendo em vista o 

esgotamento da via administrativa e constituição defi nitiva de crédito tributário, 

constatada a existência de ilícito penal.

Tal procedimento atende ao disposto na Súmula Vinculante n. 24 do Supremo 

Tribunal Federal, a qual afi rma que o tipo penal descrito no art. 1º, incisos I a IV, da 

Lei n. 8.137/90 somente se confi gura após lançamento defi nitivo do crédito tributário, 

justamente o que ocorreu no caso concreto.

Com efeito, como bem destacado no voto condutor, constitui obrigação 

dos órgãos de fi scalização tributária, prevista no art. 83, da Lei n. 9.430/96 

(redação dada pela Lei n. 12.350/2010) comunicar o Ministério Público, 

quando do encerramento do procedimento administrativo sobre exigência de 

crédito tributário, eventual prática de crime. E mais, não confi gura quebra do 

dever de sigilo ‘a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos 

penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações 

que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa’ (inc. IV, do § 3º, 

do art. 1º, da Lei Complementar n. 105/2001).

Como se vê, os citados dispositivos expressamente albergam o dever de 

remessa de dados bancários indicativos de eventual ilícito penal ao Ministério 

Público, a partir do término do procedimento administrativo tributário, como 

forma de permitir a investigação e persecução penal. Desse modo, a ação penal 

fundada em tais elementos não pode ser tomada como ofensiva à reserva 

de jurisdição, pois amparada em exceção categórica da legislação. Vale dizer, 

sendo legítimo os meios de obtenção da prova material e sua utilização no 

processo administrativo fi scal, mostra-se igualmente lícita sua utilização para 

fi ns da persecução criminal, a partir da comunicação obrigatória promovida pela 

Receita Federal no cumprimento de seu dever legal, quando do término da fase 

administrativa.

Sobre o assunto, lapidar o julgado da Sexta Turma deste Tribunal:

Habeas corpus. Trâmite concomitante com recurso em habeas corpus. 

Conhecimento do writ. Estágio processual mais avançado. Liminar deferida. 

Crime contra a ordem tributária. Trancamento da ação penal. Ilicitude da prova 

embasadora da denúncia. Compartilhamento dos dados bancários obtidos pela 

Receita Federal com o Ministério Público.
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1. Embora tenha chegado ao Superior Tribunal de Justiça o RHC n. 93.868, 

interposto pelos ora pacientes contra o mesmo acórdão atacado neste habeas 

corpus, o recurso, meio adequado para impugnar o julgado do Tribunal Regional 

Federal, estava em estágio processual menos avançado que o writ, o qual foi 

processado com medida liminar deferida.

2. É imperiosa a necessidade de alinhamento da jurisprudência dos tribunais 

nacionais a fi m de preservar a segurança jurídica, bem como afastar a excessiva 

litigiosidade na sociedade e a morosidade da Justiça.

3. O entendimento de que é incabível o uso da chamada prova emprestada 

do procedimento fi scal em processo penal, tendo em vista que a obtenção da 

prova (a quebra do sigilo bancário) não conta com autorização judicial contraria 

a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal de que é possível 

a utilização de dados obtidos pela Secretaria da Receita Federal, em regular 

procedimento administrativo fi scal, para fi ns de instrução processual penal.

4. No caso, não há falar em ilicitude das provas que embasam a denúncia contra 

os pacientes, porquanto, assim como o sigilo é transferido, sem autorização judicial, 

da instituição fi nanceira ao Fisco e deste à Advocacia-Geral da União, para cobrança 

do crédito tributário, também o é ao Ministério Público, sempre que, no curso de 

ação fi scal de que resulte lavratura de auto de infração de exigência de crédito de 

tributos e contribuições, se constate fato que confi gure, em tese, crime contra a ordem 

tributária (Precedentes do STF).

5. Ordem denegada. Liminar cassada. (HC 422.473/SP, Sexta Turma, Rel. Min. 

Sebastião Reis Júnior, DJe 27/03/2018, grifei).

Recentemente, a Suprema Corte também teve a oportunidade de se manifestar 

acerca do tópico em exame, assentando a legitimidade da prova material obtida no 

procedimento administrativo tributário, nos termos do art. 6º, da Lei Complementar 

n. 105/2001, e licitude de seu compartilhamento com o Ministério Público para fi ns 

da persecução criminal, independentemente de autorização judicial:

Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário. Art. 6º da Lei 

Complementar n. 105/2001. Constitucionalidade. Utilização de dados obtidos 

pela Receita Federal para instrução penal. Possibilidade.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 601.314, Rel. Min. Edson Fachin, 

após reconhecer a repercussão geral da matéria, assentou a constitucionalidade do 

art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001, que permitiu o fornecimento de informações 

sobre movimentações fi nanceiras diretamente ao Fisco, sem autorização judicial.

2. Da mesma forma, esta Corte entende ser possível a utilização de dados obtidos 

pela Secretaria da Receita Federal para fi ns de instrução penal. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.041.285 AgR-AgR/SP, 

Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017, 

DJe 14/11/2017, grifei).
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No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados, todos do Supremo Tribunal 

Federal: ARE n. 929.356, de relatoria do Senhor Ministro Roberto Barroso; ARE n. 

998.818, de relatoria do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski; e ARE n. 953.058, 

de relatoria do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Deste último precedente colhe-se 

relevante passagem, que bem enfrenta a questão:

“Nessa esteira, frisa-se que o sigilo das informações bancárias foi mantido no 

processo judicial, que está sob manto do segredo de justiça, limitando-se o acesso às 

partes e ao Poder Judiciário.

Ademais, a teor do art. 198, § 3º, inciso I, do Código Tributário Nacional 

(com redação dada pela Lei Complementar 104/2001), não é vedada a divulgação 

de informações, para representação com fi ns penais, obtidas por parte da Fazenda 

Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação 

econômica ou fi nanceira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado 

de seus negócios ou atividades.

Dessa maneira, sendo legítimo os meios de obtenção da prova material e 

sua utilização no processo administrativo fi scal, mostra-se lícita sua utilização 

para fi ns da persecução criminal. Sobretudo, quando se observa que a omissão da 

informação revelou a efetiva supressão de tributos, demonstrando a materialidade 

exigida para confi guração do crime previso no art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990, 

não existindo qualquer abuso por parte da Administração Fiscal em encaminhar 

as informações ao Parquet.”

Em síntese, não constitui ofensa ao princípio da reserva de jurisdição 

o uso pelo Ministério Público, para fi ns penais, sem autorização judicial, de 

dados bancários legitimamente obtidos pela Receita Federal (LC n. 105/2001, 

art. 6º) e compartilhados no cumprimento de seu dever legal, por ocasião 

do esgotamento da via administrativa fi scalizatória e constatação de possível 

prática de crime tributário.

O caso em exame se enquadra exatamente nesta exceção supra desenhada. 

Evidencia-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público amparou-se nos 

elementos de prova lhe remetidos pela Receita Federal quando do encerramento 

do Processo Administrativo Fiscal n. 19515.001225/2006-13, dentre os quais 

dados bancários.

Assim, há que se concluir pela licitude da prova compartilhada pela Receita 

Federal com o Ministério Público, o que impõe a reforma da decisão que rejeitou 

a denúncia, determinando, por conseguinte, novo juízo de admissibilidade da 

peça acusatória.
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Ante o exposto, divirjo do douto Relator, para dar provimento ao Agravo 

Regimental ofertado, reformando a decisão monocrática proferida às fls. 

987/988 e-STJ, para o efeito de dar parcial provimento ao Recurso Especial 

interposto, reconhecendo a licitude da prova, bem assim determinar novo juízo 

de admissibilidade da denúncia ofertada.

É o voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 

101.027-PR (2018/0185190-3)

Relator: Ministro Felix Fischer

Agravante: Roberto Teixeira

Advogado: Antonio Claudio Mariz de Oliveira e outro(s) - SP023183

Agravado: Ministério Público Federal

EMENTA

Processo Penal. Agravo regimental da decisão que negou 

provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Trancamento. Ação 

penal. Inépcia. Atipicidade. Constrangimento ilegal. Não confi gurado. 

Agravo regimental desprovido.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes 

de alterar o entendimento anteriormente fi rmado, sob pena de ser 

mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, 

justifi cada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade 

de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, 

a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de 

indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.

III - A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na 

apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é 

inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso 

ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe uma ilegalidade ou 

abuso de poder tão fl agrante que pode ser demonstrada de plano.
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IV - No que se refere à inépcia da inicial, segundo pacífi ca 

jurisprudência desta Corte Superior, ressalta-se que a propositura 

da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos 

e sufi cientes de autoria, prevalecendo, na fase de oferecimento da 

denúncia, o princípio in dubio pro societate.

V - In casu, mostra-se prematuro o trancamento da ação penal 

neste momento processual, e por meio da presente via, já que, 

diversamente do alegado pelo agravante, torna-se sim imprescindível 

um melhor delineamento fático dos supostos delitos, para se alcançar 

conclusão diversa daquela proferida pelo Tribunal de origem.

Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

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

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

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

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 10.10.2018

RELATÓRIO

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

contra decisão de minha relatoria, a qual negou provimento ao recurso ordinário 

em habeas corpus impetrado em favor de Roberto Teixeira, com fundamento na 

ausência de fl agrante ilegalidade hábil a justifi car a alteração do decisum, aliado 

à impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de habeas corpus (fl s. 778-

792).

Ressai das alegações aventadas pelo agravante, a pretensão de que seja 

efetivado o juízo de retratação, insistindo nas teses defendidas no recurso 

ordinário. Para tanto, sustenta a inépcia da denúncia, ao argumento de que: “não 
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houve descrição satisfatória da participação do agravante na suposta atividade ilícita 

de terceiro” (fl . 799). Diz que, para se alcançar tal conclusão, bastaria a leitura 

dos termos da petição inicial acusatória, sendo desnecessário o exame de fatos e 

provas.

Assevera que a descrição da sua conduta se restringe ao que consta na 

página 151 da denúncia, no sentido de que: “o agravante teria: (i) ‘proposto’ (fl s. 

151 da denúncia) a celebração de um ‘contrato fi ctício’ entre a Construtora Rodrigues 

do Prado e Fernando Bittar, (ii) ‘solicitado’ (fl s. 151 da denúncia) que o contrato 

contivesse valores e forma de pagamento compatíveis com a renda de Fernando Bittar, 

e ainda (iii) ‘solicitado’ que os recibos fossem a ele entregues (fl s. 151 da denúncia)” (fl . 

800).

Diz que as condutas acima narradas são atípicas, não se equiparando 

à “instigação” ou “induzimento”, sequer sob o fundamento da participação, 

apontando que: “todas as supostas condutas praticadas pelo agravante, que 

justifi cariam a continuidade da ação penal e seriam as ‘indicações’ em outras páginas, 

são atividades inerentes à profi ssão de advogado” (fl s. 803-804).

Com essas considerações, requer o provimento do agravo regimental, para 

que seja dado provimento ao recurso ordinário, com a concessão da ordem, 

mediante sua exclusão do polo passivo da ação penal em trâmite no juízo de 

origem.

Por manter a decisão ora agravada, trago o feito ao colegiado.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): O presente Agravo Regimental não 

merece provimento.

Sustenta o Agravante a necessidade de reforma do decisum, ao argumento 

de que a denúncia contra si oferecida é inepta, sendo atípicas as condutas ali 

narradas pelo Ministério Público Federal, cuja ilegalidade pode ser sanada na 

presente impetração, já que não depende de exame de fatos e provas.

Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de 

alterar o entendimento anteriormente fi rmado, sob pena de ser mantida a r. 

decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante 

o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis 
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a alterar a decisão de fl s. 778-792. Ao contrário, os argumentos ali externados 

por esta Relatoria merecem ser ratifi cados pelo Colegiado, senão vejamos.

Em sede de recurso ordinário, pretende o recorrente, em síntese, o 

trancamento da ação penal, relativa à suposta prática do delito de lavagem 

de dinheiro, com fundamento na inépcia da denúncia recebida pelo juízo de 

origem, em virtude da atipicidade das condutas a si imputadas.

Ocorre que, na esteira dos precedentes desta Corte Especial, o trancamento 

da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando 

comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e 

provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, 

ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.

A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito inafastável na 

apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível 

no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que 

seu manejo pressupõe uma ilegalidade ou abuso de poder tão fl agrante que pode 

ser demonstrada de plano.

Corroborando tal entendimento, trago à colação os seguintes precedentes 

do col. Pretório Excelso:

Habeas corpus. Constitucional. Penal. Processual Penal. Corrupção passiva. 

Formação de quadrilha. Trancamento de ação penal. Alegação de falta de 

justa causa. Necessidade de exame das provas dos autos. Precedentes. Ordem 

denegada. 1. O trancamento de ação penal em habeas corpus constitui 

medida excepcional, que só se justifi ca nos casos de manifesta atipicidade da 

conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade ou de ausência, 

demonstrada de plano, de indícios mínimos de autoria e materialidade 

delitivas. 2. Não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos 

e provas, a fi m de se verifi car a inocência do Paciente. 3. O trancamento da 

ação penal em relação a outros corréus não permite, por si só, a conclusão de que 

estaria o Paciente sofrendo constrangimento ilegal, não se inferindo dos autos 

que exista uma identidade entre a situação deles e a do Paciente. 4. Habeas corpus 

denegado (HC n. 115.116/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 

17/11/2014, negritei).

Habeas corpus originário. Peculato-furto. Crime militar. Munições de uso restrito 

das Forças Armadas. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Denúncia 

que permite ao acusado o exercício da ampla defesa. Princípio da insignifi cância. 

Inviabilidade. Relevância penal da conduta. 1. O acórdão impugnado está em 

conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido 

de que “o trancamento da ação penal pela via restrita do habeas corpus é 
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medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, 

de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou 

a extinção da punibilidade” (RHC 119.607, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A denúncia 

descreve suficientemente os fatos, ao menos em tese, caracterizadores do 

crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do Código Penal Militar) e está embasada 

em elementos concretos colhidos no curso do inquérito policial militar. Peça 

inaugural que permite ao acusado o pleno exercício do direito de defesa. 3. A 

subtração de munições de uso restrito, de propriedade das Forças Armadas, 

não permite a aplicação do princípio da insignifi cância penal. 4. Habeas Corpus 

indeferido (HC n. 108.168/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 

3/9/2014, negritei).

Habeas corpus. 2. Art. 334, § 1º, “c” e “d”, do Código Penal (contrabando 

de máquinas caça-níqueis). Absolvição durante a suspensão condicional do 

processo. 3. Pedido de trancamento da ação penal. Ausência de justa causa. Não 

ocorrência. 4. Satisfeitos os requisitos do art. 41, do CPP e não comprovada, de 

plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva de punibilidade 

ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, inviável trancar-se a ação 

penal. Precedentes. 5. Ordem denegada (HC n. 115.730/ES, Segunda Turma, Rel. 

Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/6/2014).

A par dessa premissa e reanalisando o presente feito, conclui-se que, 

de fato, não há como se constatar, de plano, a alegada inépcia da denúncia e 

tampouco atipicidade das condutas imputadas ao agravante.

Consoante fundamentado na decisão ora agravada, o representante 

do Ministério Público Federal ofereceu denúncia, acostada às fls. 13-180, 

individualizando as condutas supostamente ilícitas imputadas ao Paciente, nos 

seguintes termos:

“O Ministério Público Federal ademais denuncia Lula, Emílio Odebrecht, 

Alexandrino Alencar, Carlos Armando Paschoal, Emyr Diniz Costa Júnior, 

Rogério Aurélio Pimentel [Rogério Aurélio], ROBERTO TEIXEIRA e Fernando 

Bittar, são denunciados pela prática, por 18 (dezoito) vezes, do crime de lavagem de 

dinheiro, em sua forma majorada, conforme previsto no art. 1º c/c o art. 1º § 4º, da 

Lei n. 9.613/98. O montante de dinheiro lavado mediante tais condutas totalizou R$ 

700.000,00, conforme adiante será narrado.

Luiz Inácio Lula da Silva [Lula], de modo consciente e voluntário, no contexto 

das atividades de organização criminosa, em concurso e unidade de desígnios com 

Emílio Odebrecht, Alexandrino Alencar, Carlos Armando Paschoal, Emyr 

Diniz Costa Júnior, Rogério Aurélio Pimentel [Rogério Aurélio], ROBERTO 

TEIXEIRA e Fernando Bittar, no período compreendido entre 27 de outubro de 2010 
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e junho de 2011, dissimularam e ocultaram a origem, a movimentação, a disposição 

e a propriedade de aproximadamente R$ 700.000.00 provenientes dos crimes de 

cartel, fraude a licitação e corrupção praticados pela Odebrecht em detrimento da 

Petrobras, por meio da realização de reformas estruturais e de acabamento no Sítio 

de Atibaia, adequando-o às necessidades da família do ex-Presidente da República; 

motivo pelo qual incorreram no delito tipifi cado no art. 1o c/c o art. 1º § 4º, da Lei 

n. 9.613/98, por 18 (dezoito) vezes. Tal valor - R$ 700.000.00 - foi objeto de 

solicitação a Alexandrino Alencar e Emílio Odebrecht, constituindo-se de vantagem 

indevida recebida por Lula em razão do cargo de Presidente da República, agravada 

pela prática de atos de ofício, comissivos e omissivos, consistentes, entre outros, na 

nomeação e manutenção dos Diretores de Abastecimento, de Serviços e Internacional 

da Petrobras comprometidos com o esquema criminoso” (fl . 18).

“Nas operações de compra do sítio de Atibaia/SP também se verif ica a 

participação do advogado ROBERTO TEIXEIRA, sócio do escritório Teixeira, 

Martins e Advogados (CNPJ 04.485.143/0001-91), o qual goza da extrema 

confi ança de Lula, sendo responsável por representá-lo, bem como a seus familiares, em 

ações judiciais.

A participação de ROBERTO TEIXEIRA na aquisição do sítio foi reconhecida 

por Adalton Emílio Santarelu, vendedor da propriedade, o qual informou que 

ROBERTO TEIXEIRA foi o advogado que representou Jonas Leite Suassuna 

Filho e Fernando Bittar na aquisição do imóvel, em 2010” (fl . 125).

“Ouvido pelo MPF o tabelião que participou do ato, Gilberto Amaral de 

Souza, revelou que ROBERTO TEIXEIRA é cliente do 23º Tabelionato de Notas 

há aproximadamente 15 anos, tendo realizado neste período cerca de 20 ou 30 atos, 

todos conduzidos pelo escrevente João Nicola Rizzi.

João Nicola Rizzi, ao seu turno, revelou que todas as escrituras lavradas no 

interesse de ROBERTO TEIXEIRA tiveram as assinaturas colhidas no escritório 

de advocacia desse. Disse ainda que as únicas escrituras lavradas a pedido de 

ROBERTO TEIXEIRA no interesse de Jonas Leite Suassuna Filho e Fernando 

Bittar foram essas das propriedades rurais sob comento. Aliás, em consulta a base de 

dados da ‘Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC’ 

constatou-se que inexiste procurações formalizadas por Jonas Leite Suassuna 

Filho ou por Fernando Bittar em favor de ROBERTO TEIXEIRA, ao passo que 

foram encontrados 2 (dois) registro de procurações lavradas por Lula constituindo 

ROBERTO TEIXEIRA como mandatário, isso sem levar em conta o fato de ser 

público e notório que ser este o advogado do ex-Presidente da República.
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A relação bastante próxima entre ROBERTO TEIXEIRA e Lula também 

é evidenciada a partir das informações prestadas por Matuzalem Clementoni, em 

depoimento colhido pelo Ministério Público Federal. Segundo ele, Luiz Inácio Lula 

da Silva teria sido padrinho de casamento da fi lha de ROBERTO TEIXEIRA. 

Ademais, fontes públicas noticiam a amizade de longa data entre os dois.

Chama a atenção também o fato de que, conforme obtido em fontes abertas na 

internet, Luiz Cláudio Lula da Silva, outro fi lho de Lula, reside em apartamento 

no 6o andar do edifício Cristal, localizado na Alameda Jaú, n. 1.874 nos Jardins, 

São Paulo/SP. O referido bem está registrado no nome da Mito Participações Ltda. 

(CNPJ: 44218832000154), sociedade empresária de que são sócias, Larissa Teixeira 

Quattrini, Elvira Angelina Teixeira, e Valeska Teixeira Zanin, todas parentes de 

ROBERTO TEIXEIRA, cabendo ainda destacar que este foi sócio-administrador da 

empresa de 15/12/1997 a 09/12/2005.

As evidências fi cam ainda mais claras quando se passa a analisar o depoimento 

do vendedor do sítio, Adalton Emílio Santarelli, o qual revelou: (a) em 2010, 

foi procurado por Jonas Leite Suassuna Filho e Fernando Bittar que estariam 

interessados em adquirir o sítio; (b) os compradores expressamente pediram que o 

pagamento fosse feito em duas parcelas, com um sinal e o restante após as eleições 

presidenciais de 2010 (tanto assim, que foi paga correção monetária no valor de R$ 

39.200,00 em razão desse lapso temporal); (c) a negociação teve participação ativa 

de ROBERTO TEIXEIRA, sendo que este foi quem indicou o tamanho do ‘quinhão’ 

de cada comprador; (d) após a venda das propriedades, começou a ouvir rumores no 

município de Atibaia/SP de que o proprietário do sítio seria Lula. O vendedor do 

sítio disse ainda que, na época da venda, o caseiro do sítio atendia pelo apelido de 

‘Maradona’.

Em suma, o fato de o advogado ROBERTO TEIXEIRA ter participado da 

aquisição do sítio, tendo sido, inclusive, lavradas as escrituras das compras em seu 

escritório, somado à circunstância de ROBERTO TEIXEIRA ser bastante próximo 

de Lula e de sua família, e não de Jonas Leite Suassuna Filho e Fernando Bittar, 

formais adquirentes do sítio, é mais um indício de que esses ‘amigos da família’ 

serviram apenas para ocultar o fato de que a propriedade foi adquirida em benefício 

de Lula. Ressalte-se que ROBERTO TEIXEIRA também foi um dos responsáveis 

por atos de lavagem de dinheiro que tinham por intuito ocultar a origem dos valores 

empregados pela Odebrecht em favor de Lula, como será visto em tópico próprio” (fl s. 

125-127).
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“Em relação a tais notas fi scais e recibos relacionados ao Sítio de Atibaia, objeto 

de apreensão na residência de Lula em São Bernardo do Campo, Emyr Costa, 

engenheiro da Odebrecht que celebrou acordo de colaboração premiada, informou 

que ROBERTO TEIXEIRA, no intuito de ocultar a participação da Odebrecht na 

reforma, pediu ao colaborador a celebração de um contrato com o nome de Fernando 

Bittar, bem como algumas notas fi scais relacionadas às reformas para comprovação dos 

recursos dispendidos na obra. Segundo Emyr Costa, Frederico Barbosa, engenheiro 

que trabalhou in loco no sítio, havia lhe passado algumas notas fi scais e recibos 

para comprovação de gastos. Nesse contexto, Emyr Costa, atendendo aos pedidos 

de ROBERTO TEIXEIRA, compareceu no escritório do advogado de Lula e lhe 

entregou as notas fi scais que tinha em sua posse. Segundo Emyr Costa, as notas 

apreendidas em São Bernardo do Campo, inclusive a que estava em nome de Paulo 

Kantovtz, são aquelas que o colaborador havia entregue a ROBERTO TEIXEIRA” 

(fl . 135-136).

“Em meados de fevereiro e março de 2011, ROBERTO TEIXEIRA, 

previamente acordado com Lula, fez contato com Alexandrino Alencar com intuito 

de ocultar qualquer tipo de referência a Odebrecht e a Lula na reforma. Assim, para 

viabilizar a ‘regularização da obra’, ou seja, a ocultação e dissimulação da origem, 

propriedade e natureza criminosa dos valores, ROBERTO TEIXEIRA agendou 

uma reunião em seu escritório, localizado na Rua Padre João Manoel, 755, 19º andar, 

em São Paulo, na qual compareceram Alexandrino Alencar e Emyr Costa.

Na referida reunião, com o objetivo de dissimular a origem dos recursos 

empregados e seu benefi ciário fi nal, ROBERTO TEIXEIRA, previamente ajustado 

com Lula e Fernando Bittar, propôs a Alexandrino Alencar e Emyr Costa a 

celebração de um contrato f ictício entre a Construtora Rodrigues do Prado e 

Fernando Bittar, abrangendo a totalidade das obras executadas no local. Fernando 

Bittar sabia que Lula era o proprietário real e possuidor do sítio e o benefi ciário 

das reformas custeadas pela Odebrecht, assim como que Lula havia desempenhado 

relevante função pública de Presidente da República, sendo ainda notória a existência 

pretérita de contratos e interesses da Odebrecht em negócios no governo federal, o que 

caracterizava a olhos vistos a ilicitude da relação. Some-se que evidentemente foge ao 

padrão uma empreiteira desse porte realizar obras em um sítio.

Na ocasião, ROBERTO TEIXEIRA solicitou que o contrato fi ctício entre 

Fernando Bittar e a Construtora Rodrigues do Prado contivesse valores e forma de 

pagamentos compatíveis com a renda de Fernando Bittar. Além disso, ROBERTO 
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TEIXEIRA solicitou que os recibos disponíveis de compra dos materiais de construção, 

pagos com dinheiro disponibilizado pela Odebrecht, fossem a ele entregues.

Posteriormente à reunião, Emyr Costa redigiu o contrato fi ctício entre Fernando 

Bittar e a Construtor Rodrigues do Prado, no valor aproximado de R$ 150.000,00 

(cento e cinqüenta mil reais), e designou encontro com Carlos Rodrigues do Prado 

para colheita de assinatura. No dia 30 de maio de 2011, a Construtora Rodrigues do 

Prado emitiu a Nota Fiscal n. 0243, em nome de Fernando Bittar.

Retornando ao escritório de ROBERTO TEIXEIRA, Emyr Costa entregou ao 

advogado o contrato assinado, nota fi scal, bem como recibos de compra de materiais de 

construção relacionados ao Sítio de Atibaia, cujos custos foram arcados pela Odebrecht” 

(fl . 163).

De sua vez, o Magistrado de origem recebeu a denúncia, fundamentando 

sua decisão, in verbis:

“Roberto Teixeira, advogado e amigo do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, teria participado da reforma do sítio, ocultado documentos que demonstravam 

a ligação da Odebrecht com a reforma e orientado engenheiro da Odebrecht a celebrar 

contrato fraudulento com Fernando Bittar para ocultar o envolvimento da Odebrecht 

no custeio e que o ex-Presidente era o benefi ciário” (fl . 185).

“Segundo, relativamente à imputação contra Roberto Teixeira, há indícios de 

que participou, conscientemente, de fraudes para ocultar quem custeava as reformas do 

Sítio de Atibaia e quem era o real benefi ciário.

Não ignora este Juízo a necessidade de se proteger juridicamente a relação entre 

cliente e advogado, mas não há imunidade desta relação, conforme jurisprudência 

consolidada nos tribunais pátrios, bem como como assim se procede no Direito 

Comparado, quando o próprio advogado se envolve em ilícitos criminais, ainda que a 

título de assessoramento de seu cliente, havendo fundada suspeita no presente caso em 

relação às condutas de Roberto Teixeira.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a proteção jurídica da relação cliente/

advogado, o assim denominado ‘attorney/client privilege’ f ica sujeito a, assim 

denominada, ‘crime-fraud exception’:

‘Nós devemos sempre ter em mente que o propósito da exceção crime-fraude é a de 

assegurar que o ‘selo’ do segredo entre advogado e cliente não se estende à comunicação 

do advogado para o cliente e feita pelo advogado com o propósito de dar conselho para o 

cometimento de uma fraude ou de um crime. O selo é quebrado quando a comunicação 
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do advogado é dirigida a facilitar malfeitorias pelo cliente.’ (Haines v. Ligget Group, 

Inc. 975 F.2d 81, 90 – 3º Circuito Federal, 1992)

Além disso, a proteção jurídica restringe-se à relação entre advogado e cliente que 

seja pertinente à assistência jurídica lícita, não abrangendo a prática de atividades 

criminosas. Nessa última hipótese, o advogado não age como tal, ou seja, não age em 

defesa de seu cliente ou para prestar-lhe assistência jurídica, mas sim como associado ao 

crime. Em feliz síntese, a proteção jurídica aplica-se somente:

‘(1) o titular do direito é ou deve tornar-se um cliente; (2) a pessoa para quem 

a comunicação foi feita (a) é inscrito na Ordem ou é seu subordinado e (b) em 

conexão com a comunicação está agindo como advogado; (3) a comunicação está 

relacionada a um fato do qual o advogado foi informado (a) por seu cliente (b) sem 

a presença de estranhos (c) para o propósito de obter primeiramente (i) um opinião 

legal ou (ii) serviços jurídicos ou (iii) assistência em processos legais, e não (d) para o 

propósito e cometer um crime ou um ilícito; e (4) o direito foi (a) invocado e (b) não 

renunciado pelo cliente.’ (SULLIVAN, Julie R. Federal IVhite Collar Crime: Cases 

and Materials. West Group, 2001, p. 863-864.)

Esse entendimento está conforme a jurisprudência reiterada do Egrégio Supremo 

Tribunal Federal.

A esse respeito, cite-se como exemplo o decidido pelo Plenário desta Egrégia 

Suprema Corte no Inquérito 2424/RJ, Plenário, 26/11/2008, Relator, o eminente 

Ministro Cezar Peluzo, admitindo a validade de investigações contra advogado que 

assessora cliente na prática de crimes, o que signifi ca, em outras palavras, a ausência de 

qualquer imunidade no contexto:

[...]

Então, a condição de advogado de Roberto Teixeira não o imuniza contra a 

imputação” (fl s. 191-192).

Depreende-se dos autos que, contra essa decisão, a Defesa impetrou habeas 

corpus, tendo o c. Tribunal Regional Federal de origem denegado a ordem, em 

acórdão, do qual transcrevo os seguintes excertos, no ponto em que interessam 

ao presente julgamento:

“2.1.1. O recebimento da denúncia é momento inicial da persecução penal 

quando desnecessária prova cabal da participação de cada um dos réus nos crimes 

narrados. Neste estágio, tampouco será imutável a tipifi cação dada. Os indícios em 

que se sustenta a denúncia não constituem prova defi nitiva porque devem passar 

pelo crivo do contraditório, de modo que os elementos apurados nessa fase processual 
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servirão para corroborar ou não indícios em que amparada a denúncia. Como decidido 

pelo Supremo Tribunal Federal:

Não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas 

juízo de admissibilidade da acusação, conferir defi nição jurídica aos fatos narrados na 

peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação da sentença, 

ocasião em que poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instrução 

criminal assim o indicar’ (HC 87.324, Rei. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 

DJe de 18.5.2007).

Isto é, a prova colhida durante a investigação somada aos demais elementos 

carreados aos autos na fase de instrução servirão para formar a convicção do 

magistrado, resultando na prolação de sentença condenatória ou absolutória, conforme 

o grau de certeza que o magistrado extrair de todo o conjunto probatório. Não há nisso, 

alerte-se, qualquer violação ao devido processo legal e à presunção de inocência, pois, 

uma vez fi xadas as balizas pelos fatos, ainda que de maneira sucinta, é possível o 

prosseguimento da ação penal.

Observe-se que o art. 41 do Código de Processo Penal, em consonância com as 

garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, exige que a denúncia 

aponte o fato criminoso que se imputa ao denunciado com todas as suas circunstâncias, 

ou seja, delimitando os elementos indispensáveis à sua perfeita individualização: 

(a) quem; (b) onde; (c) quando; (d) quanto (TRF4, Recurso em Sentido Estrito 

n. 5002776-86.2013.404.7208, 8ª Turma, minha relatoria, unânime, em 

13/06/2014).

Sintetizando, estando a acusação em conformidade com o disposto no art. 41 

do Código de Processo Penal, de modo a trazer prova da materialidade e indícios de 

autoria, rejeita-se o pedido de declaração da sua inépcia. Nesse sentido:

[...]

2.1.2. Não se olvida que a resposta do direito penal deve ser proporcional à 

relevância e ao grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo agente, o que traz 

refl exos no tipo incriminador.

Contudo, é aconselhável que se aguarde o desenrolar da ação penal, cabendo neste 

estágio apenas aferir a aptidão da inicial. No caso, a peça inaugural é absolutamente 

compreensível pela defesa, sendo que os fatos e o modo dos crimes estão sufi cientemente 

indicados pela acusação. Sobre o ponto, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
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Ao paciente são imputados os crimes de lavagem de dinheiro em 18 

oportunidades, como tipifi cado no art. 1º, ‘caput’, c/c art. 1º § 4º da Lei n. 9.613/98. 

Em linhas gerais, a acusatória narra que o paciente no período compreendido entre 

27 de outubro de 2010 e junho de 2011, teria auxiliado o corréu LUIZ INÁCIO 

LULA DA SILVA a dissimular e ocultar a origem, a movimentação, a disposição e a 

propriedade de aproximadamente R$ 700.000,00, provenientes dos crimes de cartel, 

fraude à licitação e corrupção praticados pela ODEBRECHT em detrimento da 

PETROBRAS, por meio da realização de reformas estruturais e de acabamento no 

Sítio de Atibaia, adequando-o às necessidades da família do ex-Presidente.

Pois bem, a narrativa é bastante detalhada, indica o modus operandi, os 

agentes envolvidos, o somatório de valores eventualmente branqueados, a sua 

origem, o grau de participação da paciente e dá a defi nição típica que o Ministério 

Público Federal entende adequada, pelo que não se há falar de sua inépcia.

2.2. Atipicidade das condutas 

2.2.1. Sustenta a defesa a atipicidade da conduta do paciente, pois não haverá 

como se aceitar que as condutas de fazer uma ‘proposta’ e duas ‘solicitações’ possam ser 

consideradas como uma participação em lavagem de dinheiro. Afi rma que as condutas 

atribuídas ao paciente não se inserem da cadeia causal do crime imputado - que 

teria ocorrido independentemente de sua participação -, e que ‘propor’ e ‘solicitar’ são 

condutas irrelevantes penalmente.

Não prospera a insurgência.

A tese acusatória refere que o paciente teria auxiliado o ex-Presidente da 

República a ocultar a origem dos valores utilizados na negociação do sítio de Atibaia – 

e desse fato vem ele se defendendo, segundo a extensa narrativa e a imputação da peça 

inicial.

Na dicção do art. 29 do Código penal, ‘quem de qualquer modo, concorre para 

o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade’, de modo 

que resumir a acusação ao mero auxílio, à proposição ou à solicitação como quer 

a defesa, signif icaria, de imediato, minimizar e descontextualizar a atuação 

do paciente, a quem são imputados ‘18 (dezoito) vezes, do crime de lavagem de 

dinheiro, em sua forma majorada, previsto no art. 1º c/c o art. 1º § 4º, da Lei n. 

9.613/98.

O conjunto complexo de fatos, personagens e agentes exige que a denúncia seja 

examinada por completo e, nessa perspectiva, há indícios da prática dos crimes e da 

participação efetiva do paciente, o que é sufi ciente para que seja mantido o curso 

regular do processo.
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Ora, a instrução se presta justamente para aferir se o denunciado agiu com 

ciência da ilicitude dos seus atos e produziu o resultado, ou, em outra linha, atuou em 

legítimo exercício profi ssional.

Em síntese e notadamente em sede mandamental, ambiente destituído 

de instrução probatória e de cognição exauriente, no qual somente se autoriza a 

intervenção recursal na hipótese de fl agrante ilegalidade, não é possível concluir pela 

atipicidade das condutas imputadas.

2.2.2. A inicial acusatória não precisa narrar precisamente a função de cada 

um na organização voltada ao cometimento de ilícitos penais, notadamente quando 

cometidos por várias pessoas em comunhão de esforços e vontades. Exige-se, nessa 

linha, relativa tolerância com o grau de generalidade da denúncia.

[...]

O recebimento da denúncia traduz um estágio inicial da persecução penal, não 

sendo necessária prova robusta ou defi nitiva da participação de cada um dos réus nos 

crimes narrados, tampouco há de ser a tipifi cação dada como defi nitiva.

Os indícios não constituem prova defi nitiva porque devem passar pelo crivo do 

contraditório, que ganha força durante a instrução do processo. Os elementos apurados 

nessa fase processual servirão para corroborar ou não os indícios em que amparada a 

denúncia.

Assim, a prova colhida durante a investigação somada aos demais elementos 

carreados aos autos na fase de instrução, servirão para formar a convicção do 

magistrado, resultando na prolação de sentença condenatória ou absolutória, conforme 

o grau de certeza que o magistrado extrair de todo o conjunto probatório. Não há aqui 

qualquer violação ao devido processo legal e à presunção de inocência, pois, uma vez 

narrados os fatos, ainda que de maneira sucinta, é possível ao magistrado determinar 

o prosseguimento da ação penal.

[...]

Em conclusão, atendendo a denúncia ao disposto no art. 41 do Código de Processo 

Penal, de modo a trazer prova da materialidade e indícios de autoria, rejeita-se o 

pedido de declaração da sua inépcia” (fl s. 305-310, negritei).

Diante de uma análise detida dos excertos da decisão acima transcritos, 

verifica-se que não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela 

presente impetração. A alegação de inépcia da denúncia, de fato, não se sustenta, 

sobretudo quando se está diante de fatos complexos, os quais envolvem a 

atuação de várias pessoas, o que corrobora o fundamento adotado pelo Tribunal 
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de origem, no sentido de que a peça acusatória guarda harmonia com o quanto 

estabelecido no art. 41 do Código de Processo Penal, notadamente porque 

prevalece, nessa fase, o princípio in dubio pro societate.

Mostra-se, pois, prematuro o trancamento da ação penal neste momento 

processual, e por meio da presente via, já que, diversamente do alegado pelo 

agravante, torna-se sim imprescindível um melhor delineamento fático dos 

supostos delitos, para se alcançar conclusão diversa daquela proferida pelo 

Tribunal de origem. A tese sustentada pela Defesa depende, em verdade, do 

exame que será realizado em primeiro grau por ocasião da sentença e que é 

vedado na presente via pela evidente necessidade, no caso, de revolvimento de 

material fático-probatório.

Com efeito, não há como se conceber a interpretação conferida pela 

Defesa à denúncia, inferindo-se das razões recursais a tentativa de reduzir a 

descrição das condutas do agravante, e de todo o complexo contexto no qual 

se desenvolveram os fatos delituosos, aos verbos “propor” e “solicitar”, no afã de 

demonstrar eventual atipicidade dos fatos a ele imputados.

Desta forma, tenho que o pleito de trancamento, tal qual aqui formulado, 

por exigir cotejo minucioso de fatos e provas, é exame que, na hipótese, e por 

ora, revela-se inviável, por ser vedado em sede de recurso ordinário em habeas 

corpus.

Esse tem sido o entendimento da reiterada jurisprudência desta Corte 

Especial. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

Recurso em habeas corpus. Homicídio culposo na direção de veículo 

automotor. Omissão de socorro. Evasão após o sinistro. Trancamento do processo-

crime. Excepcionalidade. Justa causa para a persecução penal. Atipicidade das 

condutas não demonstrada. Maiores incursões sobre o tema que demandariam 

revolvimento fático-probatório. Negativa de prestação jurisdicional não 

evidenciada. Recurso desprovido.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento 

da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que 

somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da 

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

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

delito.

2. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício 

da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a 
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demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame 

do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ.

3. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta 

delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a 

acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são 

necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório.

4. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou 

despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser 

privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode 

admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por 

cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a 

carência de justa causa para o exercício da ação penal.

[...] 

8. Recurso ordinário desprovido (RHC n. 90.470/PR, Quinta Turma, Rel. Min. 

Ribeiro Dantas, DJe de 28/06/2018, negritei).

Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Operação “Lava-

Jato”. Lavagem de dinheiro. Trancamento. Bis in idem. Alegação de litispendência. 

Ausência de identidade inequívoca entre os fatos descritos na primeira denúncia 

e na superveniente, a fi m de se reconhecer a ilegalidade da segunda ação penal 

pela proibição da dupla persecução penal. Revolvimento de material fático-

probatório inviável na presente via. Recurso ordinário desprovido.

I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justifi cada 

apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise 

aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de 

causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de 

autoria ou prova de materialidade (precedentes).

[...]

V - Dessarte, mostra-se prematuro o trancamento da segunda ação penal em 

trâmite na origem, haja vista a imprescindibilidade de um melhor delineamento 

fático a fi m de se eventualmente acolher a tese da litispendência, exame que 

efetivamente será realizado em primeiro grau por ocasião da sentença, e que 

é vedado na presente via pela necessidade de revolvimento de material fático-

probatório (precedentes).

Recurso ordinário desprovido (RHC n. 68.070/PR, Quinta Turma, de minha 

Relatoria, DJe de 04/05/2016, negritei).

Ademais, os excertos da peça acusatória acima transcritos corroboram, 

por si só, o parecer exarado pelo Ministério Público Federal no sentido de que 

“a despeito da alegação de indicação de conduta exclusivamente a fl . 151, verifi ca-se 

outras indicações na Denúncia (que se encontra a fl . 13/173)” (fl . 766).
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 Em síntese, não obstante a tese sustentada no presente agravo interno, não 

vislumbro qualquer ilegalidade no v. acórdão recorrido passível de correção na 

presente via. Além disso, o v. acórdão de origem encontra-se em consonância 

com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, razão pela qual o 

desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes 

de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo 

regimental, mantendo o ato decisório tal qual lançado.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 362.735-SP (2016/0184120-2)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Advogado: Natalia da Costa Nora Bugner

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Paciente: M G D

EMENTA

Penal. Estatuto da Criança e do Adolescente. Habeas corpus 

impetrado em substituição a recurso próprio. Ato infracional 

equiparado ao delito de roubo majorado pelo emprego de arma de 

fogo e concurso de agentes. Semiliberdade, a ser cumprida em comarca 

diversa da residência da adolescente. Vulnerabilidade. Desrespeito 

às balizas da necessidade e da adequação. Transcurso do tempo. 

Constrangimento ilegal caracterizado. Habeas corpus não conhecido. 

Ordem concedida de ofício.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram 

orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo 

do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não 

conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de 

fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
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2. A aplicação das medidas socioeducativas reger-se-á por 

normas e princípios estabelecidos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA, art. 100, incisos). Para tal, levar-se-á em conta 

as necessidades pedagógicas, a adequação da medida e, em especial, 

a proporcionalidade e atualidade da intervenção, à situação de perigo 

em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que 

a decisão é tomada (ECA, art. 100, VIII).

3. A medida consistente em semiliberdade, embora possível 

em face do ato infracional praticado na espécie, foi aplicada sem 

as premissas da necessidade e da adequação, em consonância com 

seus fi ns pedagógicos, pois não existe unidade para cumprimento 

de medida de semiliberdade para adolescentes do sexo feminino na 

comarca onde a jovem reside.

4. In casu, foi concedido à adolescente o direito de recorrer em 

liberdade, de modo que, mesmo tendo o fato ocorrido em 18 de março 

de 2014, até a presente data, a paciente não deu início ao cumprimento 

da medida.

5. O fato de a menor ter permanecido em liberdade até 

o julgamento deste habeas corpus também se mostra relevante ao 

deslinde da questio. A aferição de seu comportamento nesse período 

é essencial para determinar qual medida é adequada e proporcional à 

responsabilização e reeducação da adolescente. Vale ressaltar que não 

há qualquer notícia, nestes autos, de retorno da adolescente ao meio 

infracional.

6. Ponderada a aplicação da medida imposta sob as balizas 

da necessidade e da adequação em conjunto com a interpretação 

do art. 100 do ECA, constata-se a inadequação da manutenção da 

semiliberdade, a ser cumprida em comarca diversa do domicílio da 

menor, tendo em vista que a colocaria em situação de vulnerabilidade 

durante grande parte do dia, violando, assim, o caráter pedagógico 

da medida e os objetivos precípuos do Estatuto. Ao analisar suas 

condições sociais e pessoais diante do transcurso de tempo – mais de 

4 (quatro) anos desde a data do fato –, não mais subsiste a necessidade 

de submetê-la à execução da semiliberdade anteriormente aplicada.

7. A manutenção e efetiva execução da medida imposta pelas 

instâncias ordinárias caracteriza violação aos princípios do ECA, o 

que impossibilita sua manutenção por esta Corte Superior de Justiça.
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8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, 

para determinar que a adolescente seja colocada imediatamente 

em medida(s) socioeducativa(s) em meio aberto, a critério do Juízo 

singular, a ser cumprida em seu domicílio, e para assegurar à paciente 

o direito de aguardar, em liberdade assistida, novo pronunciamento 

jurisdicional.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

por unanimidade, não conhecer do pedido e conceder “Habeas Corpus” de 

ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Joel Ilan 

Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Presente na Tribuna: Dr. Rafael Ramia Muneratti (p/pacte)

Brasília (DF), 13 de dezembro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 19.12.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de habeas corpus substitutivo de 

recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de M. G. D., contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Consta dos autos que o Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude e 

do Idoso da Comarca de Ribeirão Preto/SP julgou procedente a representação 

ofertada pelo Ministério Público e aplicou à adolescente medida socioeducativa 

consistente em semiliberdade, por ter ela cometido ato infracional análogo ao 

crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal 

(e-STJ, fl s. 8-10).

Da sentença, a Defensoria Pública estadual interpôs apelação perante o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, pelas razões sintetizadas na 

ementa do acórdão a seguir reproduzida, negou-lhe provimento:

Ato infracional. Roubo qualifi cado.
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Representação julgada procedente para aplicar medida de semiliberdade a 

M.G.D., em razão da prática de ato infracional equiparado a roubo qualifi cado 

pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes. Alegação de 

insufi ciência de provas e de menor participação no roubo. Inadmissibilidade. 

Autoria e materialidade comprovadas. Recurso nào provido (e-STJ, fl . 20).

Inconformada, impetrou nesta Corte este habeas corpus, sustentando, em 

síntese, não ser possível a fi xação da providência socioeducativa de semiliberdade 

à paciente, ainda que tenha praticado ato infracional mediante grave ameaça à 

pessoa. Sustenta, para tanto, que “a aplicação da semiliberdade, mais de 2 

anos após a ocorrência dos fatos imputados à adolescente, se mostra, além de 

descabida, também desnecessária” uma vez que, “desde então, [M. G. D.] não 

se envolveu em qualquer outro ato infracional, conforme extrato de Tribunal 

de Justiça e não ostenta envolvimento em condutas delitivas, tanto que nunca 

cumpriu medida restritiva de liberdade” (e-STJ, fl . 4), devendo, por isso mesmo, 

ser arbitrada, in casu, providência socioeducativa mais branda.

Assevera, que “a aplicação da medida de semiliberdade implicará retirar 

[M. G. D.] - adolescente que só conhece a realidade da cidade do interior - do 

convívio de sua família, colocando-a a mais de 300 quilômetros de distância, 

na megalópole que é a cidade de São Paulo. Acrescente-se a este cenário que 

a medida imposta é a de semiliberdade, ou seja, Monaliza ficará sozinha, 

perambulando pela Capital de São Paulo, durante a maior parte do tempo. Tal 

panorama mostra que a imposição da medida de semiliberdade é completamente 

desarrazoada: a intervenção não trará qualquer caráter pedagógico, ao contrário, 

colocará a adolescente em situação de risco, na medida em que, repise-se, 

signifi ca colocar uma jovem do interior sozinha, a deslocar-se na Cidade de 

São Paulo, exposta a todos os perigos e más infl uências”. Aduz, que “não só o 

caráter pedagógico da medida será violado, como também um de seus objetivos 

precípuos, que é o fortalecimento do vínculo familiar, na medida em que a 

distância entre Ribeirão Preto e São Paulo (mais de 300 quilômetros) difi cultará, 

se não inviabilizará, as visitas da família à adolescente” (e-STJ, fl s. 1-5).

Ao fi nal, requereu a concessão da ordem, para que seja determinada “a 

imediata substituição da medida de semiliberdade por outra em meio aberto, a 

ser cumprida na cidade de origem” (e-STJ, fl . 5).

A liminar foi indeferida (e-STJ, fl . 31).

Prestadas as informações (e-STJ, fl s. 39-116), o Ministério Público Federal 

manifestou-se pela “denegação da ordem” (e-STJ, fl s. 121-128).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Esta Corte e o Supremo 

Tribunal Federal pacifi caram orientação no sentido de que não cabe habeas 

corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se 

o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de 

fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Passo à análise das razões da impetração, de forma a verifi car a ocorrência 

de fl agrante ilegalidade a justifi car a concessão do habeas corpus de ofício.

Dispõe a Lei n. 8.069/1990:

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades 

pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários.

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas:

I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e 

adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem 

como na Constituição Federal;

II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e 

qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária 

dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares;

III - responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação 

dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela Constituição 

Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade 

primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, sem prejuízo da municipalização 

do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não 

governamentais;

IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender 

prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da 

consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade 

dos interesses presentes no caso concreto;

V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente 

deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua 

vida privada;

VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser 

efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida;

VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas 

autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos 

direitos e à proteção da criança e do adolescente;
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VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e 

adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no 

momento em que a decisão é tomada;

IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que 

os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente;

X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança 

e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou 

reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, que 

promovam a sua integração em família substituta;

XI - obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, respeitado 

seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais 

ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que 

determinaram a intervenção e da forma como esta se processa;

XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado 

ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem 

como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos 

atos e na defi nição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo 

sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, 

observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28 desta Lei. (Grifou-se.)

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 

poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

I - advertência;

II - obrigação de reparar o dano;

III - prestação de serviços à comunidade;

IV - liberdade assistida;

V - inserção em regime de semiliberdade;

VI - internação em estabelecimento educacional;

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de 

cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.

§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de 

trabalho forçado.

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou defi ciência mental receberão 

tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. 

(Grifou-se.)

Art. 120. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou 

como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades 

externas, independentemente de autorização judicial.
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§ 1º São obrigatórias a escolarização e a profi ssionalização, devendo, sempre 

que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade.

§ 2º A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, 

as disposições relativas à internação. (Grifou-se.)

Está inscrito na sentença e no acórdão impugnado, respectivamente:

[...]

Diante dessas circunstâncias, não existe dúvida acerca da autoria do ato 

infracional, restando plenamente confi gurada a responsabilidade da adolescente, 

cuja função certamente foi dar cobertura à ação dos companheiros, permitindo 

que o crime fosse levado a efeito, sem a intervenção de terceiros.

Comprovadas autoria e materialidade, resta decidir a propósito da medida mais 

adequada. Trata-se de conduta infracional gravíssima e que demonstra evidente 

desvio comportamental. A jovem não ostenta antecedentes e, por isso, a medida 

de semiliberdade se mostra a mais adequada ao propósito educativo que inspira 

o Estatuto da Criança e do Adolescente e possibilitará maior controle sobre o 

desenvolvimento da menor, com o objetivo de reintegrá-la à sociedade.

[...] (e-STJ, fl . 9, grifou-se.)

[...]

Verifi cada, portanto, a prática de ato infracional equiparado a roubo qualifi cado, 

pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, cabível a medida 

socioeducativa de semiliberdade, por expressa autorização do art. 120 do ECA.

Como bem destacado na sentença, a adolescente é primária e não apresenta 

registros infracionais. Cursa o 7º ano do ensino fundamental, conforme informação 

da Assistente Social do Município de Ribeirão Preto (fl s. 85/90). A somatória desses 

fatores recomenda seja prestigiada a sentença, reconhecendo-se a possibilidade de 

se alcançar os objetivos do art. 1º, § 2º, da Lei 12.594/12 (SINASE), por meio de outra 

medida sociopedagógica que não a internação.

A medida de semiliberdade é a mais adequada ao caso, pois afasta, 

temporariamente, a menor do convívio familiar e de sua comunidade de origem, mas 

não o priva totalmente de seu direito de locomoção e da realização de atividades 

externas, e ainda permite melhor refl exão sobre o caráter ilícito do ato.

[...] (e-STJ, fl . 22, grifou-se)

De seus termos, infere-se que a medida socioeducativa consistente em 

semiliberdade imposta à adolescente está apoiada, fundamentalmente, em 

virtude de o ato infracional ter sido por ela cometido com grave ameaça e 

violência à pessoa e em suas condições pessoais.
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Embora o ato infracional correspondente ao roubo majorado seja delito 

praticado com grave ameaça à pessoa, o que autorizaria, inclusive, a fi xação 

da medida extrema – internação –, a Corte estadual optou pela imposição 

da medida socioeducativa consistente em semiliberdade. Esta foi aplicada 

com correição e de forma fundamentada, pois “a adolescente é primária, não 

apresenta registros infracionais, cursa o 7º ano do ensino fundamental e a 

medida de semiliberdade – mais adequada ao caso – afasta, temporariamente, 

a menor do convívio familiar e de sua comunidade de origem, mas não a priva 

totalmente de seu direito de locomoção e da realização de atividades externas, 

e ainda permite melhor refl exão sobre o caráter ilícito do ato” (e-STJ, fl . 9-22).

Nesse sentido:

Habeas corpus. Substituição ao recurso especial. Impossibilidade. Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Ato infracional equiparado ao delito de roubo 

qualifi cado por concurso de agentes. Medida socioeducativa de semiliberdade. 

Crime cometido com violência e grave ameaça. Previsão no art. 122, I, do ECA. 

Inexistência de constrangimento ilegal. Habeas corpus não conhecido.

(…).

- Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e Adolescente que a aplicação de 

medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: em 

razão da prática de ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência 

contra a pessoa; pela reiteração no cometimento de outras infrações graves; 

ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente 

imposta.

- No caso dos autos, não se verifica o alegado constrangimento ilegal aos 

pacientes, pois, a despeito de ser cabível, inclusive, a aplicação de medida de 

internação, foi aplicada aos pacientes a medida socioeducativa de semiliberdade, 

em razão da prática de ato infracional grave, equiparado ao delito de roubo 

circunstanciado pelo concurso de pessoas.

- Habeas corpus não conhecido.

(HC 317.982/SP - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 

Julgado em 15/09/2015 - DJe de 21/09/2015 – grifou-se)

Habeas corpus. ECA. Atos infracionais equiparados aos crimes de roubo 

majorado e tentativa de homicídio. Imposição das medidas socioeducativas 

de semiliberdade e de liberdade assistida. Fundamentação concreta. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

1. Não obstante os atos infracionais tenham sido praticados mediante violência 

e grave ameaça à pessoa, o que autorizaria a fi xação da medida socioeducativa 
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de internação, o Juízo de primeiro grau optou pela imposição das medidas de 

semiliberdade e liberdade assistida fundamentando concretamente a escolha, 

inexistindo, assim, o alegado constrangimento ilegal.

2. Habeas corpus denegado. (HC 190.206/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Quinta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 05/12/2011 – grifou-se)

Em princípio, não há ilegalidade na imposição da semiliberdade à 

adolescente.

Passo à análise das demais alegações da defesa.

Quanto à alegação de falta de atualidade e proporcionalidade da medida 

imposta pela Corte estadual, tal assertiva merece prosperar.

Vale destacar, por oportuno, que à medida socioeducativa consistente em 

semiliberdade aplica-se, no que couber, as disposições relativas à internação 

(art. 120, § 2º, do ECA), ou seja, deve ser aplicada ou mantida somente quando 

evidenciada sua necessidade, observadas a proporcionalidade e atualidade.

Os princípios da proporcionalidade e da atualidade, em tema de aplicação 

de medidas socioeducativas, devem ser observados “no momento em que a decisão 

é tomada” conforme preconiza o Estatuto (ECA, art. 100, parágrafo único, 

VIII), ou seja, na aplicação das medidas deve-se levar em conta a necessidade e 

adequação à situação de perigo do adolescente no momento da tomada da decisão.

In casu, foi concedido à adolescente o direito de recorrer em liberdade, de 

modo que, mesmo tendo o fato ocorrido em 18 de março de 2014, até a presente 

data, a paciente não deu início ao cumprimento da medida.

Alega a impetrante que:

[...]

a aplicação da medida de semiliberdade implicará retirar Monaliza - 

adolescente que só conhece a realidade da cidade do interior - do convívio de 

sua família, colocando-a a mais de 300 quilômetros de distância, na megalópole 

que é a cidade de São Paulo. Acrescente-se a este cenário que a medida imposta é 

a de semiliberdade, ou seja, Monaliza fi cará sozinha, perambulando pela Capital de 

São Paulo, durante a maior parte do tempo. Tal panorama mostra que a imposição 

da medida de semiliberdade é completamente desarrazoada: a intervenção 

não trará qualquer caráter pedagógico, ao contrário, colocará a adolescente em 

situação de risco, na medida em que, repise-se, signifi ca colocar uma jovem do 

interior sozinha, a deslocar-se na Cidade de São Paulo, exposta a todos os perigos 

e más infl uências. [...] Pontue-se que a aplicação da semiliberdade, mais de 2 

anos após a ocorrência dos fatos imputados à adolescente, se mostra, além de 

descabida, também desnecessária (e-STJ, fl s. 3-4 – grifou-se).



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 31, (253): 707-816, janeiro/março 2019 749

Assiste-lhe razão.

Dos termos das decisões das instâncias ordinárias, verifi ca-se claramente 

que embora tenha havido observância ao princípio da atualidade, às condições 

pessoais da menor e ao objetivo de reeducar e reabilitar a adolescente em 

confl ito com a lei àquela época, não foi observada a baliza da adequação, pois a 

semiliberdade não trará integral supervisão do Estado sobre a adolescente, colocando-a 

em situação de vulnerabilidade, violando o disposto no art. 100, III, do ECA.

Nesse contexto, é certo, também, que esta Corte deve, observados os 

princípios do ECA, analisar a atualidade, a necessidade, bem como adequação 

da medida de semiliberdade imposta à M. G. D., em consonância com seus 

fi ns pedagógicos, quando do julgamento deste habeas corpus. Para isso, além de 

considerar o transcurso de tempo entre a data do fato e o julgamento deste writ, 

deve avaliar as circunstâncias de vida da adolescente desde àquele tempo, a fi m 

de verifi car qual seria a efetividade pedagógica da semiliberdade em comarca 

distante da qual reside à família, após mais de 4 (quatro) anos do cometimento 

do ato infracional.

O fato de a menor ter permanecido em liberdade até o julgamento deste 

habeas corpus também se mostra relevante ao deslinde da questio. A aferição de 

seu comportamento nesse período é essencial para determinar qual medida é 

adequada e proporcional à responsabilização e reeducação da adolescente.

Para isso, valho-me das informações prestadas pelo Juízo singular, as 

quais esclarecem “a adolescente não se encontra em cumprimento de medida 

socioeducativa e que na comarca não existe unidade para cumprimento de 

medida de semiliberdade para adolescentes do sexo feminino”. Ademais, da 

folha de antecedentes infracionais verifi ca-se que não houve envolvimento 

da jovem em qualquer outro ato infracional desde aquela data (Petição OF n. 

00389216/2018 – e-STJ, fl s. 225-249).

Ponderada a aplicação da medida imposta sob as balizas da necessidade 

e da adequação em conjunto com a interpretação do inciso VIII, do art. 100 

do ECA, constata-se a inadequação da manutenção da semiliberdade, a ser 

cumprida em comarca diversa do domicílio da menor, tendo em vista que a 

colocaria, repito, em situação de vulnerabilidade durante grande parte do dia, 

violando assim o caráter pedagógico da medida e os objetivos precípuos do 

Estatuto. Afere-se, também, pela análise de suas condições sociais e pessoais 
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diante do transcurso de tempo – mais de 4 (quatro) anos desde a data do fato –, 

a desnecessidade de submetê-la à execução da semiliberdade.

Vale ressaltar que não há qualquer notícia, nestes autos, de retorno da 

adolescente ao meio infracional.

Nesse contexto, é forçoso concluir que a pretensão da impetrante reveste-

se de fumaça do bom direito com densidade sufi ciente a justifi car a concessão 

da ordem de ofício, pois colocar a paciente – que desde a data do fato apresenta 

comportamento satisfatório e segue a sua vida com regular cumprimento dos 

estudos e possui respaldo familiar – para cumprir a medida de semiliberdade 

na capital, onde não teria acompanhamento educacional e ressocializador 

durante todo o dia, seria ir de encontro às diretrizes do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, bem como violaria os princípios elencados no art. 100 (ECA), 

principalmente em seus incisos III, IV, VI e VIII.

Dessarte, a efetiva execução da medida imposta pelas instâncias ordinárias 

caracteriza violação aos princípios do ECA, o que impossibilita sua manutenção 

por esta Corte Superior de Justiça.

No caso, observa-se fl agrante ilegalidade apta a justifi car a concessão do 

habeas corpus, de ofício.

À vista do exposto, não conheço do habeas corpus. De ofício, concedo a ordem, 

para determinar que seja a adolescente colocada imediatamente em medida(s) 

socioeducativa(s) em meio aberto, a critério do Juízo singular, a ser cumprida em 

seu domicílio, e para assegurar à paciente o direito de aguardar, em liberdade 

assistida, novo pronunciamento jurisdicional.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 87.023-SP (2017/0168776-7)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Recorrente: Mauricio Ruiz

Recorrente: Mauro Ruiz

Recorrente: Márcio Ruiz
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Recorrente: Marcos Ruiz

Advogados: Antonio Claudio Mariz de Oliveira e outro(s) - SP023183

Sergio Eduardo Mendonça de Alvarenga - SP125822

Felipe Salum Zak Zak - SP377835

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Recurso em habeas corpus. Arts. 256 e 258 do Código Penal – 

CP. Desabamento qualifi cado pelo evento morte. Pedido de exclusão 

de pacientes do polo passivo da ação penal. Excepcionalidade não 

confi gurada. Acórdão impugnado sufi cientemente fundamentado. 

Responsabilidade objetiva afastada. Denúncia que atende aos 

requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP. Presença 

de justa causa para a persecução penal. Independência entre as esferas 

civil, criminal e trabalhista. Coação ilegal inexistente. Recurso ao qual 

se nega provimento.

1. Este Sodalício pacifi cou o entendimento segundo o qual, a 

exclusão de réus do polo passivo de ação penal é medida excepcional 

possível somente quando ficar demonstrado – de plano e sem 

necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de 

autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta 

ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, 

ainda, a possibilidade de exclusão de réus do polo passivo da ação nos 

casos em que a denúncia for inepta relativamente aos acusados, não 

atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, 

o que não impede a propositura de nova ação, desde que suprida a 

irregularidade.

2. Tendo o Tribunal a quo motivado a necessidade de continuidade 

da ação penal, não há que se falar em prestação jurisdicional 

insatisfatória. “Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento 

pacifi cado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar 

expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se 

manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais 

que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja 

possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões 
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deduzidas” (RHC 47.361/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, DJe 26/10/2018)

3. A denúncia não merece a pecha de inepta, pois não se funda 

em responsabilidade objetiva, na medida que descreve condutas que 

ultrapassam a mera assinatura de contrato de locação futura; ademais 

a peça acusatória indica os indícios de autoria, permite o exercício da 

defesa, atendendo aos pressupostos do art. 41 do Código de Processo 

Penal – CPP.

4. “A jurisprudência desta Corte é no sentido da autonomia e 

independência das esferas civil, penal e administrativa, razão porque 

eventual improcedência de demanda ajuizada na esfera civil ou de 

procedimento administrativo instaurado não vincula ação penal 

instaurada em desfavor do agente” (HC 306.865/AM, Rel. Ministro 

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/10/2017).

5. No caso concreto, não se identifi ca, fl agrante ilegalidade que 

justifi que a exclusão dos recorrentes do polo passivo da ação penal por 

inépcia da denúncia ou falta de justa causa.

6. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca 

e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentaram oralmente: Dr. Sergio Eduardo Mendonça de Alvarenga (p/

rectes) e Ministério Público Federal.

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

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 4.2.2019
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de recurso ordinário em 

habeas corpus interposto por Mauricio Ruiz, Mauro Ruiz, Márcio Ruiz, Marcos 

Ruiz contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, 

proferido no julgamento do HC n. 2227033-88.2016.8.26.0000, que fi cou 

assim resumido (e-STJ fl . 305):

Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Ausência de justa causa: não 

confi guração. Ordem denegada liminar revogada.

Consta dos autos que os recorrentes, sócios da empresa Magazine 

Torra Torra, juntamente com outros corréus, foram denunciados pela prática 

dos delitos descritos no art. 256 do Código Penal – CP (desabamento ou 

desmoronamento) e do art. 258 do CP (perigo comum qualificado pelo 

resultado morte). Conforme denúncia, a conduta negligente dos recorrente teria 

contribuído para o desabamento do prédio que expôs a perigo a integridade 

física de pessoas bem como resultou na morte de outras.

Os ora recorrentes impetraram habeas corpus, com pedido de liminar, 

objetivando serem excluídos do polo passivo da ação penal. O pedido liminar 

foi deferido e a ação penal foi suspensa, contudo a decisão foi cassada pela 14ª 

Câmara Criminal do TJ/SP, por acórdão que denegou a ordem, determinando o 

prosseguimento do feito em relação a Mauricio Ruiz, Mauro Ruiz, Márcio Ruiz, 

Marcos Ruiz, ora recorrentes.

No presente recurso, a defesa alega que houve prestação jurisdicional 

insatisfatória, porque, no seu entendimento, o acórdão recorrido não teria 

enfrentado as teses levantadas na impetração. Aduz que, no caso concreto, 

houve desabamento de uma obra com vítimas fatais, contudo sustenta que 

o recorrentes eram meros futuros locatários do edifício em construção, cuja 

responsabilidade da obra era restrita à empresa proprietária do imóvel, futuro 

locadora. Afirma que, no momento de assinatura do contrato de locação 

do imóvel, havia no endereço apenas o terreno vazio, sem o prédio, e que a 

construção do imóvel para futura locação era de responsabilidade da empresa 

JAMS Empreendimentos Agrícola Ltda., proprietária do imóvel e representada 

pelos também denunciados Mostafá Abdallah Mustafá, Ali Abdallah Mustafá e 

Samir Abdala Mustafá.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

754

Em suma, a defesa alega que o Tribunal a quo não analisou a tese de 

que o contrato de futura locação não colocava os recorrentes na condição de 

garantidores da vida e saúde das vítimas. Afi rma, ainda, que a tese de ausência 

de relação de causalidade material também não foi enfrentada pelo acórdão 

impugnado e sustenta que, na espécie, não são identificadas condutas dos 

recorrentes que, caso omitidas, evitariam o trágico resultado.

A defesa sustenta, também, que o Tribunal Estadual não apreciou 

a alegação de que a denúncia é “visivelmente inepta”, porque baseada em 

responsabilidade objetiva e ressalta que, no seu entendimento, o Poder Judiciário 

já afastou a responsabilidade dos ora recorrentes, levando em consideração 

sentenças proferidas pelos Juízos Civil e Trabalhista.

Requer, então, a exclusão dos recorrentes do polo passivo da ação penal, 

ao argumento de existência de constrangimento evidente “prima facie”, sem a 

necessidade de valoração probatória.

Em contrarrazões o Ministério Público do Estado de São Paulo invoca 

a independência entre as instâncias Civil, Trabalhista e Penal, para sustentar a 

necessidade de prosseguimento da ação penal em face dos recorrentes. Aduz, 

ainda, que a imputação não se restringe ao contrato de locação fi rmado pelos 

recorrentes, mas também ao fato de terem determinado a supressão de metade 

dos pilares da obra. O Parquet Estadual sustenta, também, que a empresa 

Torra Torra, de propriedade dos recorrentes, contratou a empresa Salvatta para 

execução da parte elétrica e hidrossanitária e que o engenheiro da Salvatta teria 

alertado aos ora recorrentes sobre suspeita de que as ferragens não suportariam 

o peso destinado ao estoque. Assim, o Parquet concluiu não ser o caso de 

afastamento, de pronto e com absoluta segurança, o concurso dos recorrentes 

para o evento (e-STJ, 358/365).

Nessa Corte Superior, o recurso, sem pedido liminar, foi encaminhado 

para manifestação do Ministério Público Federal, o qual emitiu parecer assim 

ementado (e-STJ, fl . 377):

Recurso ordinário em habeas corpus. Desabamento com resultado morte e 

lesão corporal. Pretensão de trancamento da ação penal. Alegação de ausência 

de justa causa e atipicidade da conduta. Medida excepcional. Fatos descritos na 

denúncia que se amoldam ao tipo dos art. 256 e 258 do Código Penal. Necessidade 

de exame aprofundado das provas. Aptidão da denúncia. Presença dos requisitos do 

art. 41 do CPP. Descrição sufi ciente da conduta atribuída aos pacientes. Parecer pelo 

conhecimento e desprovimento do recurso ordinário.
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A defesa peticionou novamente para invocar, em favor da tese de ausência 

de relação de causalidade, precedente da Sexta Turma do STJ: o RHC 80.142, 

Rel. Min. Maria Th ereza Assis Moura, DJe 4/4/2017 (e-STJ fl s. 389/403).

Esta relatoria solicitou ao Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de 

São Paulo informações acerca do andamento da Ação Penal n. 0090063-

67.2013.8.26.0050 (e-STJ, fl . 406). O Juízo de Primeiro Grau informou que 

a denúncia foi recebida em 26/8/2016, contudo “o processo principal foi 

desmembrado e originou os presentes autos, por despacho de 16/11/2016, 

considerando o teor da decisão liminar nos autos dos Habeas Corpus n. 

2227033-88.2016.8.26.0000, que determinou a suspensão dos autos com relação 

aos pacientes até julgamento daquele writ.” Informou, ainda, que a instrução 

prossegue em relação ao demais acusados, mas que “atualmente o processo 

encontra-se suspenso em relação aos acusados Maurício Ruiz, Marcos Ruiz, 

Mauro Ruiz e Márcio Ruiz, aguardando julgamento do Recurso Ordinário 

contra decisão que denegou a ordem do referido Habeas Corpus.” (e-STJ, fl . 414)

A defesa peticionou para requer a submissão do writ ao colegiado, a fi m de 

que seja realizada sustentação oral (e-STJ, fl . 410).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Conforme relatado, busca-se, 

no presente recurso, a exclusão dos recorrentes do polo passivo de ação penal 

que apura suposta prática dos crimes de desabamento e de perigo comum 

agravado pelo resultado morte.

Esta Corte Superior pacifi cou o entendimento segundo o qual, a exclusão 

de réus do polo passivo de ação penal é medida excepcional possível somente 

quando fi car demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória 

– a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, 

a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da 

punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de exclusão de réus do polo passivo 

da ação nos casos em que a denúncia for inepta relativamente aos acusados, não 

atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, o que não 

impede a propositura de nova ação, desde que suprida a irregularidade.

Inicialmente, afasto a alegação de omissão da prestação jurisdicional, 

porquanto o Tribunal a quo motivou suficientemente a necessidade de 
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permanência dos pacientes no polo passivo da ação penal. A Corte Estadual 

fundamentou que os pacientes solicitaram intervenções na estrutura do prédio 

e que, posteriormente à celebração do contrato de locação, teriam tomado 

conhecimento das condições da obra, ocasião em que estavam devidamente 

acompanhados de profi ssional tecnicamente habilitado. A propósito, confi ra-se 

trecho do acórdão impugnado (e-STJ, fl . 306/307):

Postulam os impetrantes a exclusão dos pacientes do polo passivo da ação 

penal, alegando, em síntese, falta de responsabilidade quanto àquele desabamento 

ocorrido em agosto/2013 no bairro de São Mateus/Capital, porquanto fi guravam 

unicamente como futuros locatários da obra que ruiu.

Não obstante os argumentos soerguidos, em trancamento não há que se falar, 

dada a verifi cação de indícios de autoria de fatos penalmente puníveis, descritos 

na denúncia (fl s. 255/268) em estrita observância aos requisitos preconizados no 

artigo 41, do Código de Processo Penal.

Com efeito, sem adentrar à temática probatória, notadamente em função 

da limitação cognitiva própria à presente ação constitucional, o que se extrai da 

leitura da denúncia é que os pacientes tanto solicitaram intervenções na própria 

estrutura do prédio desabado como condição para celebração da relação locatícia, 

quanto posteriormente, acompanhados de pessoa habilitada tecnicamente 

(arquiteta), tomaram conhecimento das condições e alterações implementadas na 

obra, adotando assim postura relevante no evento criminoso daí a necessidade de 

apuração no âmbito penal, relembrando-se a incomunicabilidade das instâncias 

penal, cível e administrativa.

Diante disso, considero que o TJ/SP, identificou conduta ativa dos 

recorrentes, qual seja, solicitação de intervenção na estrutura da obra bem como 

conduta negligente, na medida em que tiveram conhecimento das condições 

da obra. Tais fundamentos apresentados para a continuidade da ação penal em 

relação aos pacientes são incompatível com a tese da responsabilização objetiva, 

que, por decorrência lógica, fi cou excluída. Com efeito, conforme jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça – STJ, tendo o Tribunal a quo motivado a 

necessidade de continuidade da ação penal, não há se se falar em prestação 

jurisdicional insatisfatória. A propósito, confi ra-se recente precedente da Quinta 

Turma do STJ:

Recurso ordinário em habeas corpus. Falsidade ideológica, uso de documento 

falso e fraude à execução. Nulidade do acórdão impugnado por falta de 

fundamentação. Provimento judicial motivado. Eiva inexistente.

1. A imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais mereceu 

destaque na Constituição Federal, constando expressamente do inciso IX do 
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artigo 93, justificando-se na medida em que só é possível o seu controle ou 

impugnação se as razões que as justifi caram forem devidamente apresentadas.

2. No caso dos autos, o Desembargador responsável pelo voto que se sagrou 

vencedor no julgamento do mandamus originário indicou, ainda que sucintamente, 

as razões pelas quais considerou a denúncia ofertada contra o acusado apta a 

defl agrar a ação penal, o que afasta a eiva suscitada na irresignação.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacifi cado no sentido de que 

o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas 

partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou 

constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja 

possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, 

exatamente como ocorreu na espécie. Precedentes.

(...)

5. Recurso desprovido. (RHC 47.361/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, DJe 26/10/2018)

No presente recurso, a defesa insiste na tese de ausência de nexo entre as 

condutas dos recorrentes e o desabamento do prédio, ao argumento de que a 

construção da obra fi cou a cargo de Mostafá, sócio e proprietário da empresa 

JAMS, o qual teria contratado o falso engenheiro Alberto Alves Pereira. Assevera, 

ainda, que a constatação desta circunstância não depende de revolvimento fático 

probatório e que a denúncia seria inépta por estar embasada na responsabilidade 

objetiva. 

Nesse ponto, consigno que a própria denúncia reconhece que a construção 

foi feita pela empresa JAMS, representada por Mostafá, o qual teria cotratado 

Alberto Alves Pereira, falso engenheiro, sem qualquer formação para a efetuação 

dos cálculos estruturais. Vejamos o seguinte trecho da denúncia (e-STJ, fl s. 

35/37):

Segundo apurado, em 08 de outubro de 2012, na Avenida Mateo Bei, numerai 

2.303, São Mateus, Mostafá, sócio-proprietário da empresa JAMS ordenou o início 

das obras, tendo anteriormente contratado o falso engenheiro Alberto Alves 

Pereira para elaboração do projeto, o qual, na data mencionada, fora entregue ao 

construtor José Francisco de Oliveira para execução.

Os irmãos Alt Abdallah Mustafá e Samir Abdallah Mustafá, sócios-

proprietários da JAMS tinham total conhecimento de que Mostafa iniciaria 

execução da obra na Avenida Mateo Bel, numeral 2.303, não tendo estes em 

qualquer momento questionado o projeto, bem como, quem seria o engenheiro, 

ou equipe de engenharia responsável pelo mesmo, portanto, assim agindo, foram 

negligentes, omitindo-se ambos, deixando de tomar o cuidado necessário.
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Alberto havia elaborado e executado outras obras pertencentes à Mostafá sem 

que este jamais houvesse atentado para o fato de Alberto não possuir qualquer 

formação em engenharia, entregando todos os cálculos estruturais a indivíduo 

sem qualquer noção técnica de como os mesmos deveriam ter sido elaborados, 

tendo Mostafá, deste modo, assumido o risco de produção do resultado.

Em atenção às alegações dos recorrentes, esta relatoria verifi cou que, de 

fato – nos termos no Instrumento Particular de Contrato de Locação Comercial 

acostado aos autos por ocasião da impetração do writ – os pacientes avençaram, 

na qualidade de locatários, a locação de imóvel a ser construído, conforme 

cláusula 1ª que trata do objeto do contrato (e-STJ fl s. 192/193). Assim, fosse 

esse o único liame apontado na denúncia entre a conduta dos ora recorrentes 

e o desabamento do prédio, seria possível o reconhecimento de indevida 

responsabilização objetiva, tese que, de fato, prescinde do exame aprofundado 

de provas. Contudo, como bem observou o Ministério Público Estadual e também o 

Ministério Público Federal atuante nesta Corte Superior, a inicial acusatória, além 

do contrato de locação, indica outros elementos em tese aptos a demonstrarem que 

a conduta negligente dos pacientes contribuiu para o desabamento do prédio. Por 

oportuno, trago o seguinte trecho da denúncia:

Mostafá ordenou o início das obras em 08 de outubro de 2012 sem que 

houvesse anteriormente providenciado qualquer estudo geológico do solo, o 

que seria imprescindível, vez que este tinha conhecimento de que no local havia 

funcionado um posto de gasolina, sendo, portanto, dedutível a instabilidade do 

solo (laudo fl s. 695).

Alberto supervisionou as escavações manuais, cuja maior profundidade fora 

de 6,20m (seis metros e vinte centímetros) (fl s. 152). (Ressalte-se que, conforme 

laudo de fl s. 695, a profundidade mínima deveria ter sido de 8,5m (oito metros e 

meio).

Alberto Alves determinou qual seria o ferro utilizado nas brocas, baldrames 

e sapatas, bem como, quais seriam suas respectivas dimensões, as quais seriam 

nitidamente insufi cientes (vide conclusão de fl s. 695/696), tendo o ora denunciado 

assumido o risco de produção do resultado, o qual era absolutamente previsível.

Em data cujos envolvidos não precisaram, entretanto, em período em que os 

pilares ainda não haviam sido edifi cados, Mauro Ruiz passava pelo local quando 

vislumbrou a obra em questão, tendo decidido locar o espaço com a anuência de 

seus irmãos Marcos Ruiz, Márcio Ruiz e Maurício Ruiz, o qual se destinaria a mais 

uma fi lial da rede Torra Torra, pertencente aos mesmos.

No interior de escritório situado na Rua Visconde de Abaeté, numerai 63, Brás, 

sem analisar o projeto ou exigir qualquer comprovação com relação ao suposto 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 31, (253): 707-816, janeiro/março 2019 759

engenheiro responsável pelas obras, Mauro Ruiz avençou com Mostafá a locação 

do imóvel, tendo, ao deixar por conta de Mostafá a efetivação das obras sem a 

exigência de responsável técnico, admitido o risco, assumindo, deste modo, a 

produção do fatídico resultado.

Marcos Ruiz e Márcio Ruiz tinham total conhecimento acerca do contrato 

que seria realizado com Mostafá, o qual, inclusive, teria sido providenciado 

por Marcos (fl s. 491), tendo ambos agido com negligência, ao se omitirem na 

verifi cação concernente à regularidade na execução de mencionada obra por 

profi ssional habilitado, não tendo Marcos e Márcio tomado o cuidado necessário 

para que o evento não ocorresse

As paredes laterais estavam sendo edificadas quando MOSTAFA ABDALLAH 

compareceu ao local determinando a supressão de metade dos pilares, o que teria 

sido determinado pelos proprietários da empresa TORRA TORRA para que tivessem 

um vão livre maior, pois já teria sido avençado entre ambos a locação do imóvel 

(MAURO teria fi rmado as condições).

Alberto Alves compareceu à obra determinando que, ao invés de 06 (seis) 

pilares no vão de cada 4m (quatro metros) totalizando 12 (doze) pilares, deveriam 

ser edifi cados apenas 03 (três) para cada vão, tendo ao fi nal da edifi cação de 

tamanha dimensão sido edifi cados 06 (seis) pilares, suprimindo os outros 06 (seis) 

inicialmente previstos. (Laudo de fl s. 697 sic “A estrutura elaborada no projeto 

original não atende a norma vigente quando considerados os carregamentos 

devido ao peso próprio e sobrecarga, considerando ou não o fator de majoração 

das cargas, não importando a quantidade de andares executados. Entretanto, 

como a capacidade resistente é muito próxima da exigida pela norma, não 

haveria colapso”).

No transcorrer da edifi cação do imóvel, MAURÍCIO RUIZ compareceu ao local 

para elaboração do layout juntamente com duas arquitetas, e, inobstante fosse 

visível que as dimensões e quantidade de pilares seriam insufi cientes, bem como, 

embora não houvesse qualquer engenheiro no local, MAURÍCIO retirou-se do local 

sem qualquer providência, assumindo, deste modo, o risco de produzir o resultado.

Como se vê, ainda que os recorrentes tenham contratado a locação de 

imóvel a ser construído, na prática, conforme narrativa da denúncia, infl uenciaram 

na condução da obra, com destaque para a elaboração do layout. Assim, as condutas 

descritas na denúncia tornam as circunstâncias do caso concreto diferentes do 

precedente invocado pela defesa (RHC 80.142/SP, Sexta Turma, Rel. Min. 

Maria Th ereza Assis Moura, DJe 4/4/2017).

Ademais, a esta relatoria, chamaram atenção os termos em que fora 

contratado o objeto de locação, bem como o prazo da fi nalização da obra, 

associado ao trecho da denúncia segundo o qual os recorrentes contrataram 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

760

empresa Salvatta para a execução da parte elétrica e hidrossanitária. Conforme 

acusação, a empresa Salvatta contava com engenheiro habilitado, o qual teria 

alertado para a existência de problemas estruturais da edifi cação. Pois bem, a 

Cláusula 1ª do Contrato de Locação estabelece que (e-STJ, fl . 192/193):

1.1 Constitui objeto deste contrato a locação, pela locatária, do imóvel 

consistente em prédio à ser construído e entregue no ‘Shell’ de obra (obra 

no contra piso, rebocada interna e externamente, com portas de aço na frente e 

fundos e com cobertura), medindo 1.070 metros quadrados no piso terreo e 1.070 

metros quadrados no primeiro piso, com data de entrega para 30 de junho de 2013, 

prorrogáveis por mais 60 dias, em terreno sito a Av. Mateo Bei, numero 2.303 lt 1 2 

3 qd DT, cep 03.949-012.

A denúncia descreve que os recorrentes, no mês de junho de 2013 

contrataram a empresa Salvatta para a execução da parte elétrica e hidrossanitária 

da obra. Vejamos:

No mês de junho de 2013, ante a pressa em inaugurar a fi lial, a TORRA TORRA 

contratou a SALVATTA para execução da parte elétrica e hidrosanitário, uma escada 

em concreto armado e reservatório enterrado, poço, estrutura do elevador, paredes e 

painéis de vedação, esquadrias, hidrantes, impermeabilização, forro, revestimento, 

rede de água e instalação do ar condicionado (laudo às fl s. 672).

Com o ingresso da SALVATTA, o engenheiro Marco Aurélio atentou para possível 

irregularidade, tendo então solicitado que os funcionários descascassem parte 

do cobrimento da ferragem das vigas de estruturas para verifi car a ferragem 

ali existente, o que confi rmou suas suspeitas de que a ferragem utilizada não 

suportaria o peso destinado ao estoque, tendo Rubens sido alertado acerca da 

instabilidade do piso superior.

Ainda assim, em 23 de agosto de 2013, Rubens Moreno Feitosa ordenou ao 

funcionário Fábio Lemos dos Santos (fl s. 50) que acomodasse cerca de três mil 

tijolos no andar superior, tendo Fábio o questionado, uma vez que todos tinham 

conhecimento de que o prédio poderia ruir, momento em que o ora denunciado 

declarou que: “Estava mandando e era pra fazer!”.

Deste modo, Rubens Moreno Feitosa, tendo conhecimento de que 

a edificação era instável, uma vez que a Salvatta já havia atentado quanto à 

imprescindibilidade de reforço na estrutura, ao ordenar a colocação de peso 

demasiado na área superior, assumiu o risco de produção do resultado.

Em 27 de agosto de 2013, por volta das 08 hs e 30 min, na Avenida Mateo Bel, 

numeral 2.303, São Mateus, em decorrência do dolo eventual e negligência acima 

descritos, a obra desabou, resultando na morte de Felipe Pereira dos Santos, 

Antônio Carlos Carneiro Muniz, Leidiano Teixeira Barbosa, José Ribamar Soares 
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do Nascimento, Raimundo Barboza de Souza, Raimundo Oliveira Silva, Ocirlan 

Costa da Silva, Marcelo de Souza Rodrigues, Antonio Wellington Teixeira da Silva 

e Claudemir Viana de Freitas, lesões corporais de natureza grave nos funcionários 

Francisco Diego Borges Vasconcelos, Alcides Ferreira dos Santos, Leandro Lopes 

Vieira, Antonio Nilson Teixeira Silva e Rallison Teixeira Silva e lesões de natureza 

leve em Bento Lopes Teixeira, Cleuto Nunes da Silva, Gleison de Souza Feitosa, 

Jucimar Teixeira Silva, José Abreu Sobrinho Júnior, Sonivaldo Oliveira Silva e 

Reginaldo Silva Sousa.

Assim, da leitura da denúncia e da documentação que instrui os autos 

é possível extrair que a empresa JAMS, representada pelos irmãos Mostafá, 

contratou o falso engenheiro para a edifi cação da obra, contudo, nos termos da 

exordial, a empresa Torra Torra, representada pelos irmãos Ruiz, ora recorrentes, 

contratou a empresa Salvatta, cujo engenheiro tecnicamente habilitado 

alertou para os problemas estruturais da obra e, a despeito do alerta, nenhuma 

providência foi tomada, daí a negligência imputada aos ora pacientes.

Evidentemente, tais acusações deverão ser analisadas sob o crivo 

do contraditório, no devido processo legal, porquanto é incabível qualquer 

conclusão precipitada acerca da culpabilidade dos recorrentes na via estreita do 

writ. Entretanto, a meu ver, também seria igualmente prematuro o trancamento 

da ação penal relativamente aos recorrentes. Com efeito, a denúncia não merece 

a pecha de inepta, pois não se funda em responsabilidade objetiva, na medida que 

descreve condutas que ultrapassam a mera assinatura de contrato de locação 

futura; ademais a peça acusatória aponta os indícios de autoria, permite o 

exercício da defesa, atendendo aos pressupostos do art. 41 do Código de 

Processo Penal – CPP.

Por derradeiro, as decisões judiciais em sede do Juízo Civil e Trabalhista 

não interferem na esfera criminal. Ainda que se considere o caráter fragmentário 

do Direito Penal e a necessidade de harmonia entre o sistema jurídico, é 

evidente que as demandas civis e trabalhistas analisaram a pertinência dos ora 

recorrentes no polo passivo das respectivas ações levando em consideração normas 

atinentes ao Direito Civil e Trabalhista. Exemplifi cando, a circunstância de os 

recorrentes não possuírem relação trabalhista com determinada vítima, por 

si só, não tem o condão de afastar responsabilidade penal pelo desabamento. 

Sobre a independência das instâncias, dentre inúmeros, vejam-se os seguintes 

precedentes que restaram assim ementados:

Agravo regimental em recurso em habeas corpus. Estelionato. Trancamento 

de inquérito policial por ausência de justa causa. Alegada atipicidade da 
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conduta imputada ao recorrente. Imputação de fato criminoso. Necessidade 

de averiguação. Pretensão que demanda a análise pormenorizada dos fatos 

referentes ao caso. Impossibilidade nesta via. Questões que teriam sido resolvidas 

no âmbito cível. Independência da esfera penal. Nulidade da decisão que decretou 

a quebra do sigilo bancário do recorrente. Imprescindibilidade das informações 

para o prosseguimento das investigações. Supressão de instância. Inexistência de 

constrangimento ilegal. Agravo regimental a que se nega provimento.

- É consabido que o trancamento da ação penal, bem como do inquérito 

policial, na via estreita do habeas corpus somente é possível em caráter 

excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade 

da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de 

indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

- Na hipótese, consignou o Tribunal a quo ter havido a descrição de fato 

criminoso imputado ao agravante, de forma que é imprescindível sejam os 

fatos devidamente averiguados, a fim de autorizar a propositura da ação 

penal ou mesmo o arquivamento do inquérito, mas apenas após exauridas as 

investigações. Revela-se, portanto, prematuro interromper as investigações ainda 

em fase de inquérito policial.

- De outro lado, a alegada atipicidade da conduta imputada ao paciente não se 

evidencia de plano, mas depende da incursão em elementos fáticos colhidos na 

fase inquisitorial, tarefa inviável nesta via estreita do mandamus.

- Aponta o agravante a necessidade de trancamento do inquérito policial, ao 

argumento de que as condutas investigadas teriam sido discutidas e resolvidas por 

acordo fi rmado entre as partes na seara cível. Não se pode descurar, porém, que 

eventual discussão dos fatos na seara cível não impede sua elucidação na seara 

penal, haja vista a independência das esferas.

- No caso, a quebra do sigilo bancário encontra-se devidamente justifi cada, 

em virtude da imprescindibilidade das informações para o prosseguimento das 

investigações, o que foi devidamente evidenciado pelas instâncias ordinárias, 

motivo pelo qual não há se falar em nulidade.

- Uma vez que o Tribunal a quo não se manifestou acerca apontada nulidade 

pelo longo período de tempo em que foi determinada a quebra do sigilo bancário 

do paciente, esta Corte fi ca impedida de apreciar o tema, sob pena de indevida 

supressão de instância.

- Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC 49.056/SP, Rel. 

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018)

Processual Penal e Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial, 

ordinário ou de revisão criminal. Não cabimento. Homicídio culposo. Acidente 

de trabalho. Ausência de justa causa. Culpa exclusiva da vítima. Necessidade de 
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revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória na via estreita do writ. 

Impossibilidade. Apuração do fato pela Justiça Trabalhista. Independência entre as 

esferas criminal e trabalhista. Habeas corpus não conhecido.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal 

de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, 

ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a 

constatação de ilegalidade fl agrante, abuso de poder ou teratologia.

2. O Tribunal a quo reconheceu existirem provas sufi cientes aptas a corroborar 

o envolvimento do paciente no crime, valendo-se das declarações prestadas por 

testemunhas e do laudo pericial.

3. Infi rmar a conclusão da instância ordinária acerca da existência de elementos 

dos crimes atribuídos ao paciente envolve revolvimento probatório vedado na via 

do habeas corpus.

4. Eventual decisão em reclamação trabalhista não tem infl uência no julgamento 

da ação penal, tendo em vista as independências das instâncias.

5. Habeas corpus não conhecido. (HC 321.541/MT, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 

Sexta Turma, DJe 5/4/2016)

Destarte, não se identifi ca, no caso concreto, fl agrante ilegalidade que 

justifi que a exclusão dos recorrentes do polo passivo da ação penal por por 

inépcia da denúncia ou falta de justa causa.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso 

ordinário em habeas corpus.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 88.672-GO (2017/0220885-6)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Recorrente: Samir Aji Kounboz

Advogado: Roberto Serra da Silva Maia - GO016660

Recorrido: Ministério Público do Estado de Goiás

EMENTA

Recurso em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. 

Pedido de trancamento da ação penal. Excepcionalidade não 
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confi gurada. Pedido de suspensão da ação penal. Ação anulatória na 

esfera cível. Constituição do crédito tributário inalterada. Presença de 

justa causa para a persecução penal. Independência entre as esferas 

cível, criminal e administrativa. Suspensão facultativa a critério do 

juízo criminal. Artigo 93 do Código de Processo Penal – CPP. Coação 

ilegal inexistente. Recurso ao qual se nega provimento.

1. Este Sodalício pacifi cou o entendimento segundo o qual, em 

razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida 

somente se verifi ca possível quando fi car demonstrado – de plano e 

sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de 

autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a 

existência de alguma causa de extinção da punibilidade.

2. No caso concreto, busca-se o trancamento, ou a suspensão, da 

ação penal que apura a prática de crime contra ao ordem tributária, ao 

argumento de que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa 

em razão de tutela antecipada concedida em ação anulatória que 

tramita na Vara da Fazenda Pública Estadual.

Contudo, o mero ajuizamento de ação anulatória não desconstitui, 

per si, o crédito tributário. Persiste a condição de procedibilidade da 

ação penal exigida na Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal 

Federal – STF, segundo a qual “não se tipifi ca crime material contra a 

ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, 

antes do lançamento definitivo do tributo.” No caso em análise, 

é incontroverso que houve constituição definitiva do tributo e 

esgotamento da via administrativa.

3. A suspensão do processo penal em virtude de questão 

prejudicial prevista no art. 93 do Código de Processo Penal – CPP 

é facultativa, dependendo da discricionariedade do juízo diante das 

particularidades do caso concreto. Precedentes.

4. Esta Corte Superior tem admitido a suspensão da ação penal 

apenas na hipótese de desconstituição do crédito tributário por 

sentença judicial, mesmo com recurso pendente de julgamento, o que 

não é o caso dos autos. Precedentes.

5. Recurso desprovido.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca 

e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente: Dr. Roberto Serra da Silva Maia (p/recte).

Brasília (DF), 13 de novembro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 28.11.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de recurso ordinário em 

habeas corpus interposto por Samir Aji Kounboz contra acórdão do Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás – TJGO, proferido no julgamento do HC n. 

103425-27.2017.8.09.0000, que fi cou assim resumido (e-STJ fl . 138):

Habeas corpus preventivo. Artigo 1º, incisos I e II, da Lei n. 8.137/90. Asuência 

de justa causa. Trancamento da ação penal. Suspensão da ação penal.

1 - Não é inepta a denúncia que preenche os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal.

2 - O trancamento da ação penal, pela via estreita do Habeas Corpus, constitui 

medida excepcional, somente sendo cabível quando constatado de forma 

inequívoca a manifesta atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos 

de autoria e materialidade delitivas ou presença de causa de extinção da 

punibilidade, o que não se vislumbra na espécie.

3 - Trata-se de entendimento pacifi cado que, nos crimes de ordem tributária, 

precedida a denúncia de procedimento administrativo fiscal, onde houve a 

oportunidade de defesa para a constituição defi nitiva do crédito tributário, a 

suspensão da ação penal em razão do ajuizamento de ação anulatória do débito é 

medida facultativa, de acordo com entendimento do artigo 93 do Digesto Processual 

Penal.

4 - Ordem conhecida e denegada.
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No presente recurso a defesa alega que “antes do recebimento da denúncia, 

o paciente informou nos autos da ação penal que a exigibilidade dos créditos 

tributários lançados através dos autos de infração objeto da exordial acusatória 

se encontrava suspensa desde 19.12.2011, data da decisão antecipatória da tutela 

concedida na Ação Anulatória n. 201104949827 (494982-14.2011.8.09.0006 - 

Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Anápolis-GO), a qual foi 

publicada no DJ 981, de 12.1.2012, p. 120-126; oportunidade em que requereu 

a suspensão do feito criminal até o trânsito em julgado da mencionada ação 

anulatória” (e-STJ, fl . 147).

Sustenta, então, que a denúncia foi recebida 3 anos após a tutela antecipada 

proferida na mencionada ação anulatória, razão pela qual, no entendimento da 

defesa, estaria ausente condição objetiva de punibilidade (e-STJ, fl . 150).

Invoca em favor de sua tese precedente do Supremo Tribunal Federal – 

STF no sentido de que “enquanto não cassada a decisão anulatória, não há falar 

em justa causa para a ação penal” (Rcl 18.106/BA, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 

2/9/2014). Refere-se, também, a decisão monocrática Ministro Marco Aurélio 

proferida em sede de inquérito (STF, Inq 2.909/PR, DJe 22/11/2012).

Aduz, em síntese, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 

disciplinada pelo art. 151 do Código Tributário Nacional – CTN, “imporia, na 

pior das hipóteses, a suspensão da ação penal até o deslinde fi nal do Juízo Cível, 

haja vista a presença de questão prejudicial (art. 93, CPP), com interferência 

direta na existência da própria infração penal, sobretudo por se tratar o Direito 

Penal de caráter subsidiário, ou seja, de proteção subsidiária de bens jurídicos” 

(e-STJ, fl . 153).

Esta relatoria solicitou informações sobre o andamento da ação anulatória, 

as quais foram prestadas pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de 

Anápolis (e-STJ, fl s. 169/170 e fl s. 184/198).

Após análise do teor das informações, indeferi o pedido liminar de 

sobrestamento da ação penal (e-STJ, fl . 205/207).

No mérito, o recorrente requer o trancamento da Ação Penal n. 

201502082564, em trâmite na 10ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia – GO 

e, subsidiariamente, a suspensão da mencionada ação penal até o trânsito em 

julgado da Ação Anulatória n. 201104949827 (494982-14.2011.8.09.0006), 

que tramita perante a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de 

Anápolis-GO.
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A defesa requer, também, a intimação do impetrante para sustentação oral 

na sessão de julgamento.

O Ministério Público Federal atuante nesta Corte Superior emitiu parecer 

sintetizado nos seguintes termos (e-STJ, fl . 212):

Recurso em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Art. 1º, I e II, 

da Lei n. 8.137/90. Pleito de trancamento da ação penal. Questão prejudicial. 

Decisão liminar da Vara da Fazenda Pública. Independência das esferas penal 

e cível. Suspensão facultativa. Inteligência dos arts. 92 e 93 do CPP. Denúncia 

que preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Trancamento da ação penal. 

Impossibilidade. Hipótese excepcional não configurada. Parecer pelo não 

provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Conforme relatado, busca-se, 

no presente recurso, o trancamento da ação penal que apura a prática de crime 

contra ao ordem tributária, ao argumento de que a exigibilidade do crédito 

tributário está suspensa em razão de tutela antecipada concedida em ação 

anulatória que tramita na Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de 

Anápolis-GO.

Esta Corte Superior pacifi cou o entendimento segundo o qual, em razão da 

excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifi ca 

possível quando fi car demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação 

probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade 

delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da 

punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de trancamento da persecução penal 

nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do 

Código de Processo Penal – CPP, o que não impede a propositura de nova ação, 

desde que suprida a irregularidade.

O Juízo da 10ª Vara Criminal de Goiânia, ao receber a denúncia, entendeu 

haver justa causa para defl agrar a ação penal, considerando os “indícios razoáveis 

da materialidade e autoria dos fatos, veio expressa nos autos, notadamente com 

a juntada de documentos (com destaque para a cópia dos autos do processo 

administrativo tributário n. 4.0109032.933-73, quanto à primeira série de fatos; 
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dos de n. 4.0110037.506-91 e n. 4.0110037.575-17, atinentes à segunda série 

de fatos; e, fi nalmente, cópia dos autos do processo n. 4.0110037.549-25, no que 

toca à terceira série de fatos)” (e-STJ, fl . 97).

Por ocasião do recebimento da denúncia, o Juízo Criminal afastou a 

possibilidade de extinção da punibilidade aos seguintes fundamentos (e-STJ, fl . 

97/98):

(...)

Além disso, não vislumbro qualquer causa que enseje, de pronto, a extinção da 

punibilidade dos fatos imputados, nem a defesa do outrora investigado Samir Aji 

Kounbz (agora acusado) evidenciou qualquer delas na oportunidade em que se 

manifestou nos autos (fl s. 64/68 - vol. I). Releva notar que não há previsão legal de 

suspensão da persecução penal pela mera obtenção de provimento jurisdicional 

em sede civil (v.g. ação anulatória), deferindo suspensão da exigibilidade dos 

créditos tributários. De mais a mais, em sede criminal se discute ou não a 

ocorrência de crime no caso concreto, objeto diferente de um processo civil ou 

tributário.

De qualquer forma, a lei exige pouco (Lei n. 10.684/03, art. 9º), ou o pagamento 

ou o parcelamento dos créditos tributários, para a extinção da punibilidade 

ou para a suspensão dela respectivamente. Ocorre que o acusado não fez nem 

o pagamento muito menos o parcelamento deles (ver fls. 55/58 - do vol. I). 

Optou pela busca da tutela jurisdicional civil, limitada entretanto à suposta 

inconstitucionalidade das multas aplicadas (ver fl s. 70/105 do vol. I).

Ademais, observou-se a Súmula 24 do STF, porquanto deflui-se da 

Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 02/09 e dos documentos que a 

instruem), a prova da constituição defi nitiva dos créditos tributários referidos na 

denúncia pelos respectivos processos administrativos tributários já mencionado.

Na mesma esteira, o TJ/GO negou o pedido de trancamento da ação 

penal ao fundamento de não identifi car, de plano, atipicidade da conduta, 

causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria. No tocante 

ao pedido de suspensão da ação penal, frisou tratar-se de medida meramente 

facultativa, a teor do art. 93 do Código de Processo Penal – CPP (e-STJ, fl . 

136/137).

Da leitura do acórdão impugnado constata-se que o entendimento das 

instâncias ordinárias sobre a não obrigatoriedade da suspensão da ação penal 

harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 

conforme se extrai dos seguintes julgados cujas ementas seguem transcritas, in 

verbis:
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Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. 

Pedido de suspensão da ação penal. Pendência de ação anulatória de débito fi scal 

em que se discute o crédito tributário, já defi nitivamente constituído, relacionado 

com os fatos em apuração. Integridade do lançamento realizado não afetada. 

Independência entre as instâncias.

I - “A existência de ação cível anulatória do crédito tributário não impede a 

persecução penal dos agentes em juízo, em respeito à independência das esferas 

cível e criminal. Precedentes.

Ainda que obtido êxito no pedido de antecipação de tutela na seara cível, a fi m 

de impedir a inscrição dos agentes em dívida ativa, condição de procedibilidade 

da execução fiscal, inadmissível o trancamento da ação penal, notadamente 

quando a decisão a eles favorável não afetou diretamente o lançamento do 

tributo devido, que, até decisão defi nitiva em contrário, não pode ser considerado 

nulo ou por qualquer outro modo maculado” (RHC n. 21.929/PR, Quinta Turma, 

Rel. Min. Jane Silva - Desembargadora Convocada do TJ/MG -, DJU de 10/12/2007).

II - Não se pode, na hipótese, tomar o fato de existir ação anulatória de débito 

fi scal, ainda que como questão prejudicial heterogênea facultativa (art. 93 do Código 

de Processo Penal) da questão penal, porquanto, até aqui, o lançamento do tributo 

não foi atingido.

III - A prejudicial heterogênea não obriga a suspensão da ação penal. Vale dizer, 

não obsta automaticamente a persecutio criminis, ex vi do art. 93 do CPP.

Recurso ordinário desprovido. (RHC 57.238/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, DJe 10/08/2016)

Crime contra a ordem tributária. Embargos à execução fi scal. Débito fi scal 

garantido por meio de carta de fi ança bancária. Constituição do credito tributário 

inalterada. Presença de justa causa para a persecução penal. Independência entre 

as esferas cível, criminal e administrativa. Coação ilegal inexistente.

1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente 

deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a 

ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a manifesta ausência de 

indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade 

da conduta.

2. Nos termos do artigo 93 do Código de Processo Penal, a suspensão da ação 

penal ante a pendência de discussão acerca do crédito tributário é facultativa. 

Doutrina. Jurisprudência.

3. Conquanto o débito fi scal tenha sido garantido na origem, o certo é que 

não se equipara ao pagamento do tributo, razão pela qual não enseja, imediata 

e obrigatoriamente, o trancamento da ação penal, como almejado. Precedentes.
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4. Em consulta à página eletrônica do Tribunal Estadual constatou-se que 

um dos embargos à execução foi julgado parcialmente procedente apenas para 

declarar a decadência do direito de o Estado lançar o débito fiscal apurado 

relativamente às parcelas anteriores a 4.5.2006 e reduzir a multa para 100%, ao 

passo que a outra ação ainda não teve o seu mérito examinado, o que revela 

que a constituição do crédito tributário permanece hígida, não havendo que se 

falar, assim, na interrupção prematura do processo criminal, tampouco na sua 

suspensão, nos termos do artigo 93 ante a independência entre as esferas cível, 

administrativa e penal.

5. Recurso desprovido. (RHC 90.184/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, DJe 02/04/2018)

Habeas corpus e respectivo recurso ordinário. Impetração e interposição após 

a sentença condenatória objeto de apelação ainda em andamento. Sonegação 

fi scal. Trancamento da ação penal por falta de justa causa. Descabimento. Questão 

prejudicial externa facultativa. Suspensão do processo penal. Discricionariedade do 

juízo. Pretensão serôdia na espécie. A causa penal já está em grau de recurso. 

Pedido sem força aparente dada a constatação de que ainda existem débitos 

fi scais a quitar. Recurso ordinário não provido.

1. É patente o descabimento do writ e, agora, do respectivo recurso ordinário, 

visando trancar a ação penal, pois, quando da impetração e da interposição, já 

havia sentença condenatória, desafi ada por apelação ainda não julgada.

2. Ainda mais se, como na espécie, a tese de que a extinção da execução fi scal 

teria tornado sem estofo a ação penal não se confi rma, dado que demonstrado 

que o débito tributário não teria sido inteiramente quitado, tanto que foi 

julgada procedente ação rescisória manejada pelo Estado de Santa Catarina, 

determinando o acórdão respectivo o prosseguimento do processo executório.

3. A suspensão do processo penal em razão de questão prejudicial, conforme 

previsão do art. 93 do Código de Processo Penal, é facultativa e depende da prudente 

discricionariedade do juízo.

4. Ademais, in casu, afi gura-se serôdia, em virtude de encontrar-se a causa 

penal em grau de recurso.

5. Recurso ordinário não provido. (RHC 63.586/SC, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015)

Recurso especial. Art. 168-A e 337-A, I e III, do CP. Denúncia. Inépcia formal. 

Ausência de justa causa. Pedidos prejudicados. Superveniência de sentença 

condenatória. Ajuizamento de ação anulatória. Suspensão do processo. Art. 93 

do CPP. Faculdade judicial. Peculiaridades do caso. Perícia. Indeferimento. Prova 

irrelevante. Recurso não provido.
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1. O pedido de trancamento do processo por inépcia da denúncia ou por 

ausência de justa causa para a persecução penal não é cabível quando já há 

sentença, pois seria incoerente analisar a mera higidez formal da acusação ou 

os indícios da materialidade delitiva se a própria pretensão condenatória já foi 

acolhida, depois de uma análise vertical do acervo fático e probatório dos autos.

2. Não obstante isso, o crédito tributário foi defi nitivamente constituído e 

a denúncia especifi cou o liame subjetivo entre o acusado e os fatos delitivos, 

pois registrou que ele era “sócio gerente” e exercia “a presidência da empresa”, 

bem como “detinha funções na empresa que lhe atribuíam a responsabilidade 

de repassar o recolhimento devido de imposto”, o que denota não ter havido 

responsabilização penal objetiva.

3. A tese de nulidade do procedimento fi scal não pode ser dirimida no bojo 

da ação penal, na qual a Fazenda Pública não é parte ou exerce o contraditório, 

porquanto o Juízo criminal não possui competência para anular o lançamento 

tributário, passível de revisão apenas por meio de recurso administrativo, ação 

cível ou mandado de segurança.

4. A constituição defi nitiva do crédito tributário é condição necessária para 

o ajuizamento da ação penal que verse sobre o crime do art. 168-A do CP. Já 

a pendência de ação anulatória na esfera cível, quando muito, constitui questão 

prejudicial heterogênea facultativa que, a teor do art. 93 do CPP, poderá ocasionar a 

suspensão do curso do processo, a critério do juiz natural da causa.

5. É recomendável a suspensão do curso processual pela aplicação do art. 93 do 

CPP somente quando, diante das particularidades da causa, o julgador se convencer 

da existência de questão de difícil solução que interfi ra na materialidade delitiva e 

dependa da apreciação do juízo cível.

6. A defesa não demonstrou risco concreto de interferência da questão 

prejudicial na materialidade delitiva ou a existência de decisão favorável nos 

autos da ação anulatória, e a instância ordinária, ao analisar detidamente as 

particularidades do caso, denegou o pedido de suspensão do processo.

7. O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, 

impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui 

cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal 

e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado 

deve fi scalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a 

relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva.

8. A realização de perícia foi considerada desnecessária para a solução do 

confl ito penal, de maneira fundamentada, pois permanecia hígido o lançamento 

definitivo do crédito tributário. O magistrado, ainda, conferiu à parte a 

oportunidade de juntar aos autos prova documental, até a audiência de instrução 

e julgamento, a fi m de demonstrar a plausibilidade de suas alegações.
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9. Recurso não provido. (RHC 61.764/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 

Sexta Turma, DJe 02/05/2016)

Com efeito, o mero ajuizamento de ação anulatória na esfera cível não 

desconstitui, per si, o crédito tributário. Em outras palavras, persiste a condição 

de procedibilidade da ação penal exigida na Súmula Vinculante 24/STF, 

segundo a qual “não se tipifi ca crime material contra a ordem tributária, previsto 

no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento defi nitivo do 

tributo.” No caso em análise, é incontroverso que houve constituição defi nitiva 

do tributo e esgotamento da via administrativa.

Nesse ponto, não se ignora que esta Corte Superior, na hipótese de prolação 

de sentença anulatória na esfera cível pendente de recurso, já se pronunciou pela 

suspensão da ação penal. A propósito:

Processo Penal. Recurso em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. 

Trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Súmula Vinculante n. 

24/STF. Peculiaridades do caso. Procedência da ação cível de anulação do crédito 

tributário, ainda pendente de recurso. Suspensão da ação penal e do prazo 

prescricional. Recurso não provido.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento 

da ação penal ou inquérito por meio do habeas corpus é medida excepcional, 

que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da 

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

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

2. No caso dos autos, perquire-se a suposta prática dos crimes dos arts. 1º, I 

e II, da Lei n. 8.137/1990 e 337-A, I e III, do Código Penal, que, por sua natureza 

material, somente se configuram após a constituição definitiva, no âmbito 

administrativo.

3. Segundo o verbete sumular vinculante n. 24/STF: “Não se tipifi ca o crime 

material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. n. 

8.137/1990, antes do lançamento defi nitivo do tributo”.

4. É imprescindível destacar o entendimento reiterado desta Corte Superior 

acerca da independência entre as esferas cível e penal, de modo que a 

“impugnação do débito na seara cível, não obstante possa ter consequências 

sobre o julgamento da lide penal, não obsta, automaticamente, a persecutio 

criminis” (HC 103.424/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 

16/3/2012).

5. Na hipótese em exame, foi dada procedência à ação anulatória da 

constituição do crédito tributário, contudo, ainda, não defi nitiva, pois pendente 

de apreciação da causa pelo TRF da 3ª Região em sede de recurso.
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6. A “conclusão alcançada pelo juízo cível afetou diretamente o lançamento do 

tributo, maculando a própria constituição do crédito tributário, razão pela qual 

mostra-se prudente aguardar o julgamento defi nitivo na esfera cível” (HC 161.462/SP, 

Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 25/6/2013).

7. A concessão parcial da ordem, pelo acórdão ora recorrido, para determinar 

a suspensão do inquérito policial e do curso do prazo prescricional esvazia a 

pretensão da presente irresignação, porquanto o depósito do valor integral não 

se equivale a pagamento, condição para a extinção da punibilidade.

8. Recurso não provido. (RHC 27.774/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta 

Turma, DJe 19/12/2017)

Habeas corpus impetrado em substituição ao recurso previsto no 

ordenamento jurídico. 1. Não cabimento. Modificação de entendimento 

jurisprudencial. Restrição do remédio constitucional. Exame excepcional que 

visa privilegiar a ampla defesa e o devido processo legal. 2. Ação penal. Crime 

tributário. Lançamento defi nitivo do crédito. Pressuposto. Súmula Vinculante 

24/STF. 3. Propositura de ação anulatória. Ausência de óbice à continuidade das 

investigações. Independência entre as esferas cível e penal. 4. Peculiaridades do 

caso. Ação cível julgada procedente. Nulidade do auto de infração. Obrigação 

tributária declarada inexistente. Aguardando julgamento de reexame necessário. 

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, confi rmando-se a 

liminar, para suspender a Ação Penal n. 2003.61.81.008480-8 até o trânsito em 

julgado da ação anulatória.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade 

do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha 

se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do 

cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição 

Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o 

Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por 

objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie.

Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial 

no intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente a ser 

sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à 

ampla defesa e ao devido processo legal.

2. Nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, 

somente há justa causa para a persecução penal pela prática do crime previsto 

no art. 1º da Lei n. 8.137/1990 - por ser delito material ou de resultado -, com o 

advento do lançamento defi nitivo do crédito tributário, o que efetivamente se 

verifi cou no caso dos autos. No entanto, não se pode descurar que a constituição 

defi nitiva do crédito tributário, apesar de ser pressuposto para a persecução 

penal, não enseja, por si só, sua defl agração.
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3. Havendo lançamento defi nitivo, a propositura de ação anulatória de débito 

fi scal não obsta o prosseguimento da ação penal que apura a ocorrência de crime 

contra a ordem tributária, haja vista a independência das esferas cível e penal.

4. Contudo, foi julgada procedente a ação cível ajuizada, declarando-se a nulidade 

do Auto de Infração FM n. 0816600/00106/03, bem como a inexistência da obrigação 

tributária, decisão que se encontra pendente de reexame necessário. Portanto, a 

conclusão alcançada pelo juízo cível afetou diretamente o lançamento do tributo, 

maculando a própria constituição do crédito tributário, razão pela qual mostra-se 

prudente aguardar o julgamento defi nitivo na esfera cível.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, confi rmando-se a 

liminar deferida, para suspender a Ação Penal n. 2003.61.81.008480-8, em trâmite 

na 3ª Vara Criminal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, até o trânsito em 

julgado da ação anulatória de débito fi scal. (HC 161.462/SP, Rel. Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 25/06/2013)

Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Writ impetrado como substitutivo 

do recurso próprio. Não-cabimento. Apropriação indébita previdenciária. 

(art. 168-A, § 1º, I, do CPB). Natureza. Modificação de entendimento. Crime 

material. Constituição defi nitiva do crédito tributário. Peculiaridades do caso. 

Superveniência de sentença cível. Desconstituição da notifi cação de lançamento 

de débito tributário e antecipação dos efeitos da tutela suspendendo 

a exigibilidade do respectivo crédito tributário. Trancamento da ação penal. 

Impossibilidade. Suspensão do processo (art. 93, do CPP). Suspensão do prazo 

prescricional (art. 116, I, do CP). Habeas corpus não conhecido. Concessão da 

ordem de ofício.

I - Acompanhando o entendimento firmado pela 1ª Turma do Supremo 

Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus n. 109.956/PR (Rel. Min. Marco 

Aurélio, j. 07.08.2012), a 5ª Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a 

adotar orientação no sentido de não mais admitir o uso do writ como substitutivo 

de recurso ordinário, previsto nos arts. 105, II, a, da Constituição da República e 30 

da Lei n. 8.038/90, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse 

instrumento constitucional.

II - A jurisprudência desta Corte evoluiu para não mais se admitir o manejo do 

habeas corpus em substituição ao recurso próprio, bem assim como sucedâneo 

de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de 

ofício, em casos excepcionais, quando constatada a existência de manifesto 

constrangimento ilegal ao Paciente, situação não verifi cada na espécie.

III - No que toca aos crimes contra a ordem tributária, o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal fi rmou entendimento de que a constituição defi nitiva do crédito 

tributário, com o consequente reconhecimento de sua exigibilidade, confi gura 

condição objetiva de punibilidade, necessária para o início da persecução criminal 

(cf.: HC 81.611/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 13.05.2005; e ADI 1.571, 

Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 30.04.2004).
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IV - Tal entendimento foi consolidado pelo Excelso Pretório na Súmula 

Vinculante 24, do seguinte teor: “Não se tipifi ca crime material contra a ordem 

tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento 

defi nitivo do tributo.”

V - Na esteira dessa orientação, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu 

que o delito de apropriação indébita previdenciária, previsto no art. 168-A, do 

Código Penal, é crime omissivo material e não formal, de modo que o prévio 

exaurimento da via administrativa em que se discute a exigibilidade do tributo 

constitui condição de procedibilidade da ação penal (AgRg no Inq 2.537/GO, Rel. 

Min. Marco Aurélio, DJe 13.06.2008).

VI - Antes de tal julgado, prevalecia, neste Tribunal, o entendimento segundo 

o qual a sonegação e a apropriação indébita previdenciária eram crimes 

formais, não exigindo para a respectiva consumação a ocorrência do resultado 

naturalístico consistente no dano para a Previdência, sendo caracterizados com 

a simples supressão ou redução do desconto da contribuição, não havendo, pois, 

necessidade de esgotamento da via administrativa quanto ao reconhecimento da 

exigibilidade do crédito tributário.

VII - A partir do precedente da Excelsa Corte (AgRg no Inq 2.537/GO), a 

jurisprudência deste Tribunal orientou-se no sentido de considerar tais delitos 

como materiais, sendo imprescindível, para respectiva consumação, a constituição 

defi nitiva do crédito tributário, com o esgotamento da via administrativa.

VIII - O Impetrante, absolvido em primeiro grau, restou condenado pelo 

Tribunal como incurso no art. 168-A, § 1º, I, combinado com o art. 71, caput, 

ambos do Código Penal, não logrando demonstrar, como lhe incumbia, a 

existência de impugnação administrativa em curso em face do crédito tributário 

tido por defi nitivamente constituído.

IX - Superveniência de prolação de sentença, no Juízo Cível, desconstituindo, 

em decorrência de pagamento, a Notifi cação de Lançamento de Débito Fiscal 

(NLDF) que amparou a denúncia e a condenação, bem como concedendo a 

antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do crédito nela estampado 

até fi nal julgamento da ação.

X - A conclusão alcançada na sentença cível diz com a insubsistência do 

lançamento do tributo e consequente existência do respectivo crédito ou débito 

tributário, com repercussão na própria materialidade do delito previsto no art. 

168-A, § 1º, inciso I, do Código Penal.

XI - Embora a sentença proferida contra a União, nos termos do art. 475, inciso 

I, do Código de Processo Civil, não produza efeitos senão depois de confi rmada 

pelo tribunal, não se pode ignorar, na espécie, a potencial implicação da decisão 

cível na esfera penal, até porque também foi concedida a antecipação dos 
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efeitos da tutela, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário em questão, 

peculiaridades, que problematizam, por ora, a continuidade da persecução penal.

XII - Não se desconhece o entendimento assente nesta Corte, segundo o 

qual, havendo lançamento definitivo, a propositura de ação cível discutindo 

a exigibilidade do crédito tributário não obsta o prosseguimento da ação 

penal que apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária, tendo em 

vista a independência das esferas cível e penal, entretanto, no caso sob exame, 

há dúvida razoável sobre a existência ou exigibilidade do crédito tributário, 

consubstanciado na Notifi cação Fiscal de Lançamento de Débito que ampara a 

denúncia e a condenação em sede de apelação.

XIII - Não há que se falar em trancamento da ação penal, uma vez que o crédito 

tributário não foi defi nitivamente desconstituído, entretanto, verifi cada a presença 

de questão prejudicial heterogênea facultativa, consistente na pendência de decisão 

judicial defi nitiva de questão cível, com interferência direta na existência da própria 

infração penal, recomendável, na espécie, a aplicação do disposto no art. 93 do 

Código de Processo Penal, determinando-se a suspensão do processo criminal até o 

deslinde fi nal da questão cível.

XIV - Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem de ofício para 

suspender o processo criminal, nos termos do art. 93 do Código de Processo 

Penal, até o trânsito em julgado da ação cível, não correndo o prazo prescricional 

no período, nos termos do art. 116, I, do Código Penal. (HC 266.462/SP, Rel. 

Ministra Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, 

REPDJe 30/04/2014, DJe 12/03/2014)

Assim, considerando a existência de precedentes do STJ no sentido de 

que seria recomendável a suspensão da ação penal, nos termos do art. 93 do 

CPP, quando houver desconstituição do crédito tributário por sentença judicial 

ainda não transitada em julgado, ad cautelam, solicitei informações acerca do 

andamento da ação anulatória, mormente porque a defesa havia noticiado a 

concessão de tutela antecipada na esfera cível.

Todavia, da sentença que acompanha as informações prestadas pelo Juízo 

da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Anápolis-GO extrai-se 

que o reconhecimento de efeito confi scatório cingiu-se tão somente à cobrança de 

multa, não havendo indicação de nulidade do crédito tributário constituído nos 

processos administrativos tributários n. 4.0109032.933-73, 4.0110037.506-91, 

4.0110037.575-17, os quais embasaram o recebimento da denúncia pelo Juízo 

Criminal (e-STJ, fl . 196/197).

A cópia da sentença, que acompanha as informações prestadas pelo Juízo 

da Vara da Fazenda Pública Estadual, corrobora os fundamentos do Juízo 

Criminal o qual, ao receber a denúncia, afi rmou que o réu, ora recorrente, 

não havia feito pagamento do tributo e tampouco parcelamento, uma vez que 
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“optou pela busca da tutela jurisdicional civil, limitada entretanto à suposta 

inconstitucionalidade das multas aplicadas.”

Por derradeiro, consigno que os precedentes do Pretório Excelso 

mencionados pelo impetrante não se aplicam ao caso concreto, porquanto não 

possuem similitude fática. Melhor explicando, na Rcl 18.106/BA, de relatoria 

do saudoso Ministro Teori Zavaski, a ação anulatória foi julgada procedente, o 

Estado da Bahia apelou para o Tribunal Estadual, o qual negou provimento ao 

recurso, mantendo a inexigibilidade do crédito tributário e o feito aguardava, para o 

trânsito em julgado, apenas o julgamento de agravo a recurso extraordinário não 

admitido na origem. Quanto ao Inq 2.909/PR, de fato o Min. Marco Aurélio, 

por decisão monocrática, suspendeu os efeitos do procedimento investigatório 

instaurado em face do Deputado Jader Fontelle Barbalhoem, em razão de tutela 

antecipada conferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em sede de 

agravo de instrumento interposto contra a decisão indeferitória da tutela nos 

autos da ação cível anulatória. Todavia, a decisão monocrática não foi submetida 

ao Pleno do STF e nem será, tendo em vista que o Ministro Marco Aurélio, em 

decisão proferida em 7/5/2018, declinou da competência para a Justiça Federal 

da Seção Judiciária do Pará, ao fundamento de que o Pleno, na Ação Penal 

937, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, assentou que o instituto da 

prerrogativa de foro pressupõe que o delito praticado se relacione ao exercício 

do mandato.

Destarte, não se identifi ca, no caso concreto, fl agrante ilegalidade que 

justifi que o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta e tampouco 

falta de justa causa justifi cadora da suspensão da ação penal.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso 

ordinário em habeas corpus.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 52.007-PR 

(2016/0240829-7)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Recorrente: Alexandre Longo

Recorrente: Rosa Marina Tristao Rodrigues Longo
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Advogado: Rosa Marina Tristão Rodrigues Longo (em causa própria) e 

    outros - PR049655

Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA

Recurso ordinário em mandado de segurança. Lavagem de 

capitais. Impetração contra decisão judicial. Destituição de advogada 

constituída. Atuação tumultuária. Prejuízo à ampla defesa do réu e 

ao regular andamento do processo. Acórdão recorrido devidamente 

fundamentado. Inexistência de teratologia ou ilegalidade. Recurso 

improvido.

1. Tendo em vista a fi nalidade instrumental do processo, que 

não pode ser concebido como um fi m em si mesmo, senão como uma 

ferramenta para a concretização de um direito material, é dever do 

magistrado zelar pelo seu regular andamento, de forma a coibir abusos 

e garantir o efetivo exercício dos postulados da ampla defesa e do 

contraditório.

2. Na espécie, a medida excepcional e extrema de destituição da 

advogada do patrocínio de seu constituinte só foi adotada pelo juízo 

primevo quando vislumbrada a ocorrência de efetivo prejuízo à defesa 

e teve por escopo garantir o regular andamento do feito, considerando 

todas as condutas da causídica que levaram a um ambiente processual 

confuso, tumultuado e protelatório, de forma a difi cultar a busca da 

verdade real e a adequada entrega da prestação jurisdicional.

3. Dessa forma, indemonstrada a existência de flagrante 

ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida e, consequentemente, de 

afronta a direito líquido e certo dos impetrantes, inviável a concessão 

da segurança.

4. Admitir o recurso, a fim de modificar as conclusões das 

instâncias de origem, no intuito de abrigar o pleito defensivo 

de reintegração da advogada à causa, reclamaria deste Sodalício 

aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência 

incabível na via estreita do mandamus.

5. Recurso improvido.
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ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan 

Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 12.12.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de recurso em mandado de segurança 

interposto por Alexandre Longo e Rosa Marina Tristao Rodrigues Longo contra 

acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do 

Mandado de Segurança n. 5021815-57.2016.4.04.0000/PR.

Sustentam os recorrentes a ilegalidade da destituição operada pelo Juiz 

singular e mantida pelo Colegiado regional, porquanto o réu teria direito ao 

patrocínio de sua defesa por advogado de sua confi ança.

Alegam que não haveria qualquer prejuízo à ampla defesa com a prática 

dos atos apontados pelas instâncias de origem como tumultuários.

Asseveram que a defensora destituída estaria agindo em busca da celeridade 

do processo.

Requerem o provimento do recurso, para que a decisão impugnada seja 

anulada, bem como todos os atos posteriores, determinando-se a redistribuição 

do processo. Subsidiariamente, pleiteiam que a Corte regional seja instada a 

manifestar-se quanto à defi ciência da defesa constituída que teria motivado a 

destituição da causídica.

A liminar foi indeferida.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do 

recurso.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Inicialmente, deve ser considerado 

que a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de ser 

inadmissível a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, 

salvo em caso de teratologia ou fl agrante ilegalidade, conforme se verifi ca dos 

seguintes precedentes da Corte Especial:

Agravo regimental. Mandado de segurança impetrado contra ato judicial de 

Ministro Relator desta Corte. Indeferimento liminar. Inexistência de ilegalidade 

ou teratologia na decisão singular amparada em norma regimental e na 

jurisprudência consolidada deste Sodalício. Recurso improvido.

1. Nos termos da jurisprudência remansosa deste Sodalício, não cabe impetração 

de mandado de segurança contra ato judicial proferido por relator ou pelos órgãos 

fracionários desta Corte Superior, exceto quando houver fl agrante ilegalidade ou 

teratologia. Precedentes.

2. No caso em exame, o mandamus foi impetrado contra decisão monocrática 

proferida por relator da Quarta Turma, com amparo no Enunciado n. 2/STJ, 

no artigo 255, § 4º, II, do RISTJ e na jurisprudência consolidada deste Tribunal 

Superior.

3. O ato apontado como coator foi, posteriormente, confi rmado no respectivo 

Colegiado, por unanimidade.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no MS 23.509/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 

07/02/2018, DJe 20/02/2018)

Agravo interno no mandado de segurança. Indeferimento liminar do writ. Ato 

coator. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Súmula 202/STJ. Inaplicabilidade. 

Direito líquido e certo não confi gurado. Agravo interno a que se nega provimento.

1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem 

pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente 

ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar estarem presentes os requisitos 

genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

2. Na hipótese, não se verifi ca a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco 

a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na 

medida em que foi impetrado contra decisão devidamente fundamentada, com 

motivação clara e consistente, que, embora em dissonância com a pretensão da 

ora impetrante, está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte de 

Justiça.

3. O enunciado da Súmula 202 do STJ socorre apenas o terceiro que não teve 

condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, com a consequente 
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impossibilidade de utilizar-se do recurso no prazo legal, situação que não ocorre 

na hipótese dos autos. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no MS 22.882/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado 

em 06/09/2017, DJe 14/09/2017)

Na hipótese, alegam os recorrentes a existência de direito líquido e certo 

a ser amparado pelo mandamus, tendo em vista suposta ilegalidade na decisão 

singular que destituiu a segunda recorrente do patrocínio do réu.

De acordo com os autos, o recorrente Alexandre Longo responde à Ação 

Penal n. 5011570-36.2016.4.04.7000, que tramita perante a 14ª Vara Federal de 

Curitiba/PR, pela suposta prática do crime de Lavagem de Capitais descrito no 

art. 1º, inciso V, da Lei n. 9.613/89, tendo constituído a recorrente Rosa Marina 

Tristão Rodrigues Longo, sua esposa, para o exercício da defesa técnica.

No curso da ação penal o magistrado singular destituiu a segunda 

recorrente da defesa do primeiro, por considerar a sua atuação prejudicial aos 

interesses deste, em razão de atos praticados durante a marcha processual, 

assim listados: apresentação de diversas procurações sem qualquer tipo de 

assinatura (digital ou mecânica) do acusado (eventos 22, docs. 3 e 4 e 28, doc.2); 

apresentação de inúmeras, repetitivas e intempestivas respostas à acusação, 

contendo muitas laudas, sem um mínimo de objetividade jurídica capaz de gerar 

compreensão plena do que está sendo afi rmado, e com inobservância de técnica 

jurídica; impetração do Mandado de Segurança n. 5050196-61.2015.404.7000, 

conexo, sem quaisquer documentos ou prova pré-constituída; correição parcial 

contra decisão do Juízo que reconheceu haver procurações inexistentes, em 

que foram apresentadas 4 petições, diariamente, antes da análise do pedido 

liminar, culminando, ao fi nal, na desistência do pleito; reiteração da apresentação 

de procuração com as mesmas características das já ressaltadas nos autos; 

requerimentos que extrapolam o ordenamento jurídico processual, tais como 

a citação de pessoa física em processo penal por meio de intimação virtual do 

“e-proc”, sem base legal; além de outros expedientes que conturbaram o processo, 

causando prejuízo à própria ampla defesa do réu (e-STJ fl s. 5.124/5.130).

Impetrado prévio writ perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 

visando ao retorno da primeira recorrente ao munus, a segurança foi denegada.

No presente recurso, os recorrentes sustentam que a advogada destituída 

sempre atuou com diligência no exercício da defesa do réu, a qual não poderia 

ser considerada inefi ciente.
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Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre transcrever o 

provimento singular combatido:

[...] Da análise dos autos, verifi co que a atuação da defensora não corresponde 

ao mínimo esperado para uma defesa técnica efi ciente e sufi ciente para assegurar 

o postulado de uma substancial e efetiva ampla defesa ao acusado em relação ao 

presente caso penal.

Diversas foram as incongruências apresentadas no decorrer deste feito que 

demonstram a existência de claros equívocos por parte da defesa em fase processual 

absolutamente inicial, ocorridas antes mesmo da citação ou do exame da absolvição 

sumária (art. 397 do CP), e que neste caso concreto causaram efetivo prejuízo à defesa 

do mesmo:

a) a apresentação de diversas procurações sem qualquer tipo de assinatura 

(digital ou mecânica) do acusado, em claro descumprimento da legislação civil e 

processual regente (eventos 22, does. 3 e 4 e 28, doe. 2).

b) a apresentação de inúmeras e intempestivas respostas à acusação, 

contendo vastas laudas, sem um mínimo de objetividade jurídica capaz de gerar 

compreensão plena do que está sendo afi rmado, e com inobservância de técnica 

jurídica; neste sentido, a Lei manda apresentar apenas uma única defesa prévia, 

mas foi apresentado ao menos 5 defesas prévias, capazes de gerar confusão no 

Juízo a respeito dos argumentos que a defesa pretendia efetivamente se valer 

(eventos 5, 7, 8, 11 e 22), isso sem mencionar as inúmeras outras manifestações 

por petições esparsas a respeito do mérito;

c) impetração de Mandado de Segurança (n. 5050196-61.2015.404.7000), 

conexo a estes autos, sem quaisquer documentos ou prova pré-constituída;

d) correição parcial contra decisão deste Juízo que reconheceu haver 

procurações inexistentes, em que foram apresentadas 4 petições, diariamente, 

antes mesmo da análise do pedido liminar, culminando, ao fi nal, na desistência 

antes mesmo de sua apreciação inicial;

e) apresentação, nos autos de Correição Parcial, de nova procuração com 

idênticas características das procurações anexadas aos autos, em que pese já 

apontada a inviabilidade no evento 13 dos autos;

f ) requerimentos que extrapolam o ordenamento jurídico processual, tais 

como a citação de pessoa física em processo penal por meio de intimação virtual 

do “e-proc”, sem qualquer base legal, confundindo ainda os termos “mandado” 

e “mandato” (“já a defesa concorda e aceita ser intimada por simples intimação 

eletrônica, estando o denunciado de acordo e tendo expresso isto textualmente 

no mandado em anexo”, cf. ev. 5.1);

g) referências confusas a dispositivos legais que seriam inaplicáveis ao caso, 

por exemplo, às decorrências legais da citação por edital (que não ocorreu neste 
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processo), ao rito do Júri e ao novo processo civil, que no conjuntura das outras 

falhas já cometidas, estão inseridas em um contexto global que se alinha no 

sentido de não haver técnica jurídica:

“citando o § 4º do art. 363 do CPP, o qual prevê que quando o acusado 

que foi citado por edital”

(...) Vale destacar ainda a previsão do § 1º do artigo 406 do Código de 

Processo Penal, que versa sobre o procedimento do júri (...)

(...) decisão não fundamentada (e nula portanto), nos termos do art. 

489. $ 1º do NCPC, pela simples falta de elementos essenciais da decisão/

sentença. (...)

h) após a citação pessoal do denunciado, a defesa apresentou resposta à 

acusação, reiterando pedido de dispensa de sua citação pessoal, ignorando fato 

já consumado, a indicar que a confusão em relação às manifestações não apenas 

tem dificultado a compreensão do Juízo, mas a organização da defesa pela 

própria causídica (ev. 28, doe. 1, pp. 14-15);

i) apresentação de documentos, v.g., doe. 3 do evento 28 e doe. 6 do evento 

22, em que a parte alega que o documento foi assinado com “ecpf”, sem que 

das propriedades do documento seja possível vislumbrar qualquer assinatura 

possível etc.

Convém ressaltar também que esta forma da defesa atuar, com profusão 

de petições e recursos protelatórios, já foi considerada abusiva por outros 

magistrados, tanto que noutro processo correlato (ação penal n. 5013026-

96.2013.4.04.7009, da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa), foi aplicada ao réu 

Alexandre Longo multa por litigância de má-fé (ev. 352 daqueles autos). Aliás, 

impende ressaltar que esta foi a primeira vez que vislumbro a aplicação desta 

espécie de penalidade no processo penal.

Impende registrar, ainda, a ausência de sequenciamento lógico nas petições 

apresentadas e inobservância de técnica jurídica, a comprometer a ampla defesa 

do acusado. Neste sentido, tudo indica que o fator emocional, que deve resultar em 

desgaste ao longo dos anos, também contribui para uma defesa técnica defi ciente, 

haja vista que a advogada, talvez pelo fato de ser esposa do réu, deixa transparecer 

uma certa afl ição em suas alegações, acabando por apresentar inúmeras petições 

com conteúdos similares, gerando confusão a respeito de qual petição ou argumento 

deve prevalecer, e sem a observância da melhor técnica jurídica, o que acaba gerando 

tumulto processual em desfavor da defesa do acusado.

Impende salientar que este provimento tem o caráter de dar ao acusado uma 

chance real de ter um processo justo e equilibrado, em que se observe a ampla defesa, 

para que suas alegações possam ser integralmente compreendidas e apreciadas. 

Embora possa não ter essa mesma percepção o acusado, tal medida revela-se 
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necessária, pois ao nosso ver se vislumbra desordem jamais vista em um processo 

legal e nos argumentos e manifestações da defesa antes mesmo da citação, que 

estão comprometendo claramente a compreensão integral das manifestações da 

defesa.

Muito embora não seja censurável, mas louvável, a tentativa de uma esposa de 

defender seu marido em processos penais, e durante tantos anos, é de se reconhecer 

que em relação ao presente procedimento, sua atuação tem causado mais 

desvantagens do que benefícios, resultando-se em escolhas sem fundamento jurídico 

e manifestações sem a técnica à altura da complexidade deste caso penal, que neste 

processo se revelaram deletérias à ampla defesa do acusado.

Desta forma, por tratar o processo penal do bem jurídico liberdade, este Juízo 

não pode se desviar de sua missão constitucional, devendo agir com equilíbrio e 

convicção, sem qualquer receio em desagradar as partes, no sentido de não tolerar 

as graves incongruências referidas cometidas antes mesmo da citação do réu, em 

fase absolutamente preliminar. Esta garantia à ampla defesa no sentido substancial 

da palavra, no seu integral aspecto técnico, é um compromisso do Poder Judiciário 

com os réus que se submetem ao poder jurisdicional. Anuir à hipótese de permitir 

a atuação de uma defesa confusa, em que a razão aparentemente está ofuscada 

pela emoção, prejudicando a técnica-jurídica, seria aceitar os prejuízos à defesa já 

mencionados, em que há falta de sequenciamento lógico do raciocínio, clareza na 

argumentação, mínima objetividade e organização nos argumentos, sobreposição 

de fundamentos e petições sem que seja possível compreender quais argumentos 

ainda persistem etc., elementos estes que dificultam sobremaneira o exame das 

pretensões formuladas pelo réu e seu acolhimento.

1. Destarte, após delongada refl exão, e com as devidas vênias, mas visando a 

integral garantia do direito de defesa técnica ampla do denunciado Alexandre 

Longo, destituo a advogada Rosa Marina Tristão Rodrigues Longo (OAB/PR 

49.655) da defesa deste, consoante a fundamentação expendida, considerando os 

prejuízos concretos à defesa, verifi cados neste caso concreto.

Intime-se.

2. Intime-se o denunciado acerca desta decisão, bem como para que constitua 

novo advogado, no prazo de 10 dias, a fi m de apresentar resposta a acusação, no 

prazo de 10 dias (artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal), cientifi cando-o 

de que, no silêncio, será nomeado defensor por este Juízo para atuar em sua defesa - o 

réu deverá ser cientifi cado, ainda, de que arcará com os honorários correspondentes.

3. Na hipótese de não ser constituído defensor pelo denunciado, e/ou transcorrido 

o prazo legal sem a apresentação da resposta escrita à acusação, intime-se a 

Defensoria Pública da União acerca de sua nomeação para o exercício da defesa do 

réu, bem como para apresentar resposta à acusação, no prazo de 20 dias.

4. Embora se tratem de defeitos graves e reiterados, deixo de ofi ciar à OAB, por 

uma questão de humanidade, considerando a dúvida atualmente existente a respeito 
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da possibilidade de os erros cometidos terem sido causados pelo comprometimento 

emocional compreensível de uma esposa com a liberdade de seu marido, quiçá 

agravada a situação pelo exercício deste múnus durante longos anos em relação a 

outros processos penais, com julgamento recente em 2a instância.

5. Ciência ao Ministério Público Federal. (e-STJ fl s. 5.124/5.130)

A decisão do juízo primevo foi mantida pelo c. Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região, que asseverou:

Não há dúvidas de que a medida adotada pelo magistrado é grave e reservada 

a situações extremas. Trata-se de caso concreto em que a advogada que milita em 

favor do réu é sua esposa e, por conseguinte, apresenta evidente envolvimento 

emocional com o desenlace da questão. Segundo consta nos próprios autos, todas as 

estratégias defensivas são decididas em conjunto por Alexandre e Rosa, o que, como 

é notório, confi gura situação não desejável justamente por conta do inevitável viés 

afetivo com que cada pronunciamento acaba sendo realizado nos autos.

São percucientes as razões do impetrante no sentido de que a ele pertence o 

direito de escolha do advogado que irá lhe patrocinar a causa e que, portanto, 

cabe sua defesa por intermédio do presente mandado de segurança. Todavia, não 

menos adequadas são as ponderações do Juízo a quo no sentido de que o processo 

criminal, cujo objeto está ontologicamente atrelado à possível restrição da liberdade 

do agente, deve ser conduzido de forma serena, apta a assegurar a ampla defesa e o 

contraditório de forma plena sem admitir, todavia, estratégias procrastinatórias que 

eternizem o debate até a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem, entendo que os elementos objetivos amealhados pelo magistrado 

no bojo da ação criminal rf 5011570-36.2016.4.04.7000, os quais servem de apoio 

à afi rmação de que a conduta processual da advogada Rosa Marina é incompatível 

com o regular exercício de direito de defesa do réu, são sufi cientes para adoção 

da medida extrema de sua destituição. O número impressionante de intervenções 

repetitivas e inoportunas que vem sendo apresentadas pela defesa no caso concreto 

demonstra que a postura adotada ultrapassa o limite do regular exercício de direito 

e até mesmo do bom senso. Cabe ao magistrado velar pela adequada condução 

da ação criminal que deu origem ao presente mandado de segurança, razão pela 

qual entendo que sua decisão deve ser prestigiada pelo Tribunal e, assim, mantido o 

afastamento da advogada eleita pelo impetrante por conta do abuso do direito de 

defesa que ora vem sendo adotado.

Ante o exposto, voto por denegar a ordem e, assim, manter incólume a decisão 

de primeiro grau que destituiu a causídica do patrocínio da causa. (e-STJ fl s. 

5.800/5.808)

Inicialmente, convém destacar que o direito à ampla defesa é corolário 

constitucional expressamente garantido no art. 5º, inciso LV, da CF/88, que 

assim dispõe:
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes;

Quanto ao ponto, é importante asseverar que tal postulado constitucional 

assume especial relevância na persecução penal, já que por meio desta é que o 

Estado alcança a legitimidade para coarctar a liberdade do indivíduo responsável 

pela prática de conduta descrita como fato delituoso.

Aliás, a defesa não deve ser vista apenas como um direito do acusado, mas 

como uma garantia de desenvolvimento regular do processo, tratando-se de 

interesse público.

A ampla defesa constitucionalmente garantida, assim, deve abranger tanto 

o direito do acusado ser assistido por profi ssional habilitado, conhecida por 

defesa técnica, como o direito de autodefesa, cujo exercício é facultado em 

determinados atos processuais, como o interrogatório.

Segundo Antonio Scarance Fernandes, “a defesa técnica, para ser ampla 

como exige o texto constitucional, apresenta-se no processo como defesa 

necessária, indeclinável, plena e efetiva.” (Processo penal constitucional. 5ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 295).

Assevera, ainda o ilustre doutrinador, in verbis:

Não interessa apenas à pessoa acusada a garantia de defesa, mas a toda a 

comunidade, pois é essencial ao Estado de Direito, ao qual só interessa a sentença 

justa, colhida em consonância com as garantias do devido processo legal. É a defesa 

garantia de cada um, nos casos concretos a que é chamado a responder, e de 

todos, pela potencialidade de uma acusação.

Salienta Ada Pellegrini Grinover que, nessa perspectiva de direito público, a defesa 

é “uma garantia – garantia do acusado, de um lado, e garantia do justo processo, do 

outro”. Ressalta, ainda, adquirir no processo moderno “relevância o perfi l objetivo 

da defesa, como ofício essencialmente social: defesa, portanto, como condição 

de regularidade do procedimento, na ótica do interesse público à autuação do 

contraditório, defesa, em última análise, legitimante da própria jurisdição”. (In A 

Reação Defensiva à Imputação – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, 

pág. 26).
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Nessa esteira, a atuação do advogado constituído pela parte no processo 

representa um múnus público que integra a própria administração da justiça, 

devendo o profi ssional atuar com clareza e retidão, pautando-se nas prerrogativas 

do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e no Código de Ética e 

Disciplina.

Explicita o art. 44, inciso I da Lei n. 8.906/94, que “A ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica 

e forma Federativa, tem por fi nalidade: I - defender a Constituição, a ordem 

jurídica do Estado democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, 

e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo 

aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas”.

Para a consecução de tal mister, o mencionado diploma legal estabelece, 

ainda, limites para a atuação do advogado, descrevendo comandos relacionados 

à sua postura ética e às infrações disciplinares a que se sujeita:

Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e 

que contribua para o prestígio da classe e da advocacia.

[...]

Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, 

praticar com dolo ou culpa.

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente 

responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, 

o que será apurado em ação própria.

[...]

Art. 34. Constitui infração disciplinar:

[...]

IX - prejudicar, por culpa grave, interesse confi ado ao seu patrocínio;

X - acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do 

processo em que funcione;

[...]

XXIV - incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profi ssional;

[...]

Já o Código de Ética e Disciplina dos Advogados preceitua, em seu artigo 

2º, que “O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do 

estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça 
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e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada 

função pública que exerce.”

Em seu artigo 6º, o mesmo diploma legal dispõe que “É defeso ao advogado 

expor os fatos em Juízo falseando deliberadamente a verdade ou estribando-se 

na má-fé.”

Dessa forma, a atuação do advogado deve se pautar na defesa da ordem 

jurídica, abstendo-se da prática de atos processuais ilegais, atentatórios ao 

correto andamento processual, protelatórios ou avessos à moral, exatamente 

como entende a jurisprudência deste Sodalício.

Nesse sentido:

Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Prevaricação. Crime 

contra a ordem tributária. Organização criminosa. Trancamento da ação penal. 

Excepcionalidade na via eleita. Flagrante atipicidade evidenciada. Denúncia 

inepta. Recurso provido.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da 

ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve 

ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, 

da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de 

autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Precedentes.

2. A rejeição da denúncia e a absolvição sumária do agente, por colocarem 

termo à persecução penal antes mesmo da formação da culpa, exigem que o 

Julgador tenha convicção absoluta acerca da inexistência de justa causa para 

a ação penal. Em verdade, embora não se admita a instauração de processos 

temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa 

fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate.

3. Não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, 

termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente 

demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses elencadas no art. 395 do Código 

de Processo Penal. Porém, impende destacar que a defl agração de ação penal, 

de per si, caso seja despida de justa causa, importa grave constrangimento ilegal 

sanável em sede de habeas corpus, mesmo que não tenha sido imposta qualquer 

medida cautelar ao denunciado.

4. Nos termos do art. 133 da Constituição Federal, “o advogado é indispensável à 

administração da Justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício 

da profi ssão, nos limites da lei.” Sem embargo, a inviolabilidade do advogado não 

pode ser tida por absoluta, devendo ser limitada ao exercício regular de sua atividade 

profissional, não sendo admissível que sirva de salvaguarda para a prática de 

condutas abusivas ou atentatórias à lei e à moralidade que deve conduzir a prática 

da advocacia.
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[...]

19. Recurso provido para determinar o trancamento da Ação Penal n.19880-

63.2016.8.10.0001, em curso na 7ª Vara Criminal da Comarca de São Luis/MA, 

devendo, porém, ser mantida a persecução penal em relação ao demais réus.

(RHC 82.377/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

10/10/2017, DJe 18/10/2017)

Penal e Processo Penal. Agravo regimental no recurso em mandado de 

segurança. 1. Ofensa ao princípio da colegialidade. Não verifi cação. Julgamento 

monocrático fundamentado nas hipóteses do CPC e do RISTJ. 2. Afastamento 

de advogado da defesa do réu. Tentativa de homicídio. Prévia atuação em 

defesa da vítima. Segundo delito praticado por vingança ao primeiro. 3. Ato 

respaldado na moral, ética e boa-fé. Impossibilidade de revolvimento fático na via 

eleita. 4. Ausência de direito líquido e certo. 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento.

1. “A apreciação unipessoal do mérito do recurso não viola o princípio da 

colegialidade, desde que sejam observados, por analogia, os requisitos de 

admissibilidade do art. 557, caput, do CPC, bem como o Regimento Interno e 

a jurisprudência desta Corte”. (AgRg nos EAREsp 552.911/SP, Rel. Ministro Felix 

Fischer, DJe 13/4/2015).

2. O advogado foi afastado em virtude de se ter considerado que os fatos 

delituosos estariam entrelaçados, visto que, em tese, o crime de homicídio 

consumado, praticado em 1º/8/2005 por Alexandre Carlos Gomes, foi cometido 

por motivo de vingança em relação ao primeiro delito de tentativa de homicídio 

praticado contra si, em tese, por Nilói Luiz Borsa, cinco dias antes, em 26/7/2005.

3. Diante da análise aprofundada dos elementos constantes dos presentes 

autos, realizada pelo então Relator, tem-se que a decisão proferida pela 

Magistrada de origem mostra-se consentânea com a ética, a moral e a boa-fé.

4. O advogado é indispensável à administração da justiça, conforme ressalta o 

art. 133 da Constituição Federal. Dessa forma, mesmo que o causídico, em um olhar 

subjetivo, não veja óbice à sua atuação, a intervenção do Juízo a quo primou pela 

isenção de tão cara atividade exercida pelo recorrente, visando antes à preservação 

da ética.

Assim, nos moldes do que já manifestado na decisão recorrida, não há 

ilegalidade a ser combatida nos autos, porquanto ausente direito líquido e certo.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 37.852/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo 

(Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 16/04/2015, 

DJe 08/05/2015)
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No caso dos autos, conforme pontuado pelo magistrado singular, a atuação 

da advogada em defesa do acusado vinha representando uma ameaça à sua 

ampla defesa, não só no sentido técnico no desempenho de seu mister, mas 

também com relação à desordem do processo, o que restou demonstrado diante 

dos diversos atos indicados como tumultuários pela autoridade apontada como 

coatora, confusos e desnecessários.

Observe-se que o Ministério Público Federal, em parecer exarado nesta 

instância especial, menciona que a atuação tumultuária da causídica gerou 

penalidade por litigância de má-fe e desacato ao seu constituinte, ressaltando 

que “está claro nos autos que a segunda recorrente, responsável pela defesa 

técnica do primeiro, abusou do direito de defesa, com intervenções repetitivas, 

infundadas e inoportunas, que demonstram claro interesse em tumultuar e 

proscrastinar o processo até a ocorrência da prescrição” sendo que “a estratégia 

adotada pela primeira recorrente vinha se mostrando prejudicial ao próprio réu, 

uma vez que já gerou condenações por litigância de má-fe e desacato” (e-STJ, 

fl s. 5.932/5.933).

É de se esclarecer que a jurisprudência deste Sodalício entende que 

“o devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do 

contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade 

da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e 

eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório 

proferido” (HC 94.020/AP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 

8/3/10).

Com efeito, há que se ter em mente a fi nalidade instrumental do processo, 

que não pode ser concebido como um fim em si mesmo, mas como uma 

ferramenta para a concretização de um direito material, sendo dever do 

magistrado zelar pelo seu regular andamento, de forma a coibir abusos e garantir 

o adequado exercício dos postulados da ampla defesa e do contraditório.

O art. 251 do Código de Processo Penal prescreve que “ao Juiz incumbirá 

prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos 

atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública”, sendo que, para a 

consecução de tal mister, lhe são garantidos poderes instrutórios, de disciplina 

processual, de coerção, de zelar pela defesa técnica das partes, entre outros, o que 

muito bem esclarece o ilustre doutrinador Vicente Greco Filho, in verbis:

No exercício da Jurisdição, o juiz é dotado de poderes, para que se possa 

alcançar o objetivo do processo que é a aplicação correta da lei penal. Daí dizer-se 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 31, (253): 707-816, janeiro/março 2019 791

que o juiz é o dominus processus, porque o preside, cabendo-lhe a sua condução 

regular até a sentença fi nal.

Não se conseguiu, ainda, uma classifi cação satisfatória dos poderes do juiz no 

processo, de modo que o que se costuma fazer é uma enumeração, não rigorosa e 

que tem fi nalidade meramente exemplifi cativa.

Entre esses poderes que são também deveres, como acontece do direito 

público em geral quanto aos poderes das autoridades, podem ser enumerados:

a. poderes instrutórios, como o de presidir a prova, determinar diligências, 

ouvir testemunhas não numerárias e intervir nos exames periciais, instituídos, 

entre outros, nos arts. 156, 209, 168 e 176;

b. poderes de disciplina processual, como o de indeferir perguntas 

impertinentes às testemunhas, o de formar a lista de jurados, o de determinar o 

saneamento de irregularidades, nos arts. 212, 423 et;

c. poderes de coerção, como o de determinar a condução de testemunhas, 

ofendido e acusado, por exemplo nos arts. 201, 218 e 260, ou determinar a 

utilização de força;

d. poder de velar pela defesa técnica e representação processual das partes, 

nomeando advogado ao querelante (art. 32), ao acusado (arts. 149, 263, 266 e 396-A) 

e ao ofendido (art. 33). O juiz, também, no júri pode declarar o réu indefeso, anulando 

o julgamento (art. 497, V); [...] (Manual de processo penal/Vicente Greco Filho. - 9. 

ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2012, pg. 278).

Ainda nessa toada, e a fi m de garantir a ampla e efetiva defesa da parte no 

processo, o art. 261 do Código de Processo Penal explicita que “nenhum acusado, 

ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor.”

Ao interpretar o mencionado dispositivo legal, que explicita um corolário 

do direito de defesa, ressalta Guilherme de Souza Nucci:

Torna-se fundamental que o magistrado zele pela qualidade da defesa técnica, 

declarando, se for preciso, indefeso o acusado e nomeando outro advogado para 

desempenhar a função. Note-se que nem mesmo o defensor constituído pelo réu 

escapa a esse controle de efi ciência. [...]

[...] o desenvolvimento dos atos processuais exige uma atuação ética das 

partes, razão pela qual o defensor, ainda que atue com fi rmeza e determinação 

em nome do réu, não pode requerer diligências protelatórias coma fi nalidade 

exclusiva de provocar excesso de prazo [...]. (NUCCI, Guilherme de Souza, Código 

de Processo Penal Comentado, 13ª Ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro - Forense, 

2014, p. 620-621).
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Nessa ordem de ideias, ressalta-se a importância da atuação harmônica 

das partes no processo e o papel fundamental do magistrado na condução da 

prestação jurisdicional, para o qual deve o julgador utilizar os poderes a ele 

garantidos na busca do amplo e efetivo exercício do direito de defesa, a exemplo 

do disposto no art. 497, inciso V, do Código de Processo Penal, a partir do qual 

o Juiz Presidente poderá “nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo 

indefeso”.

E a fi m de garantir a efetividade de tal controle, diante da ausência de 

parâmetros mais claros, a fi m de identifi car todas as possibilidades quanto 

aos eventuais defeitos no que se refere à defesa no processo, está expresso no 

enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que “No processo 

penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua defi ciência só 

o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, verbete sobre o qual já se 

manifestou este Sodalício em inúmeras oportunidades.

Confi ra-se:

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

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

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

Código Penal). Defi ciência de defesa. Nulidade relativa. Súmula 523 do Supremo 

Tribunal Federal. Advogado ad hoc. Dispensa de provas. Alegações fi nais genéricas 

ofertadas oralmente. Prejuízo demonstrado. Constrangimento ilegal evidenciado. 

Concessão da ordem de ofício.

1. Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que 

apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo 

certo que eventual alegação de sua defi ciência, para ser apta a macular a prestação 

jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para 

o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa. Enunciado 523 da Súmula do 

Supremo Tribunal Federal.

2. Ainda que a ausência do advogado constituído não tenha sido justifi cada, 

não se mostra prudente delegar ao defensor ad hoc a responsabilidade de 

conduzir a defesa do acusado na sua plenitude, admitindo-se, inclusive, que 

desista da produção das demais provas requeridas e ofereça alegações orais 

genéricas na própria audiência para a qual foi designado, como ocorreu na 

hipótese, circunstâncias que revelam o prejuízo ao trabalho defensivo e autorizam 

a declaração de nulidade do ato, nos termos do artigo 563 do Código de Processo 

Penal.

[...]
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4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para 

anular a ação penal a partir da audiência de continuação da instrução criminal, 

inclusive.

(HC 280.901/ES, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 22/04/2014, 

DJe 29/04/2014)

Habeas corpus. Atentado violento ao pudor. Defi ciência da defesa técnica. 

Súmula 523/STF. Prejuízo demonstrado. Nulidade reconhecida. Extinção da 

punibilidade. Prescrição. Ordem concedida. Habeas corpus concedido de ofício.

1. “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua 

defi ciência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (Súmula 523/STF).

2. Constatado o prejuízo decorrente da defi ciência da defesa técnica, exercida de 

forma desidiosa durante o curso da ação penal, impõe-se a nulidade do processo a 

fi m de garantir ao réu o pleno exercício da ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, 

da Constituição Federal).

3. Reconhecida a nulidade, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício 

para declarar extinta a punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva 

(art. 107, IV, c.c 109, III, do Código Penal), contada a partir da pena máxima 

cominada em abstrato para o delito de atentado violento ao pudor, haja vista que 

já transcorreram mais de 16 anos desde o recebimento da denúncia, ocorrido em 

2/10/91.

4. Ordem concedida para a anular o processo a partir do interrogatório. 

Habeas corpus concedido de ofício para declarar extinta a pretensão punitiva do 

paciente pela prescrição (art. 107, IV, c.c 109, III, do Código Penal), determinando 

a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver 

preso.

(HC 68.433/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 

21/08/2008, DJe 22/09/2008)

Criminal. HC. Apropriação indébita previdenciária. Deficiência de defesa 

técnica. Alegações preliminares. Diligências. Testemunhas. Alegações finais. 

Referência a outra empresa. Prejuízo demonstrado. Constrangimento ilegal. 

Ordem concedida.

Hipótese na qual o paciente foi condenado pela prática do crime de 

apropriação indébita previdenciária e sustenta a defi ciência da defesa técnica que 

lhe foi promovida no decorrer da ação penal.

A atuação da defensora dativa revela que desconhecia o processo criminal 

instaurado contra o paciente, os fatos que o ensejaram e suas peculiaridades, pois não 

formulou argumentação capaz de infi rmar a denúncia e não arrolou testemunhas na 

defesa prévia, embora tenha afi rmado que os fatos não se passaram conforme consta 

na peça exordial acusatória, e que, após a instrução criminal, restaria comprovada a 

inocência do acusado.
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A fase do art. 499 passou sem pedido de diligências e, quando das alegações fi nais, 

referiu-se à instrução como se tivesse ocorrido e tratou o feito como se movido à 

apuração de crime contra a ordem tributária referente a outra empresa do paciente, 

e não àquela em que teriam sido recolhidas as contribuições previdenciárias 

supostamente apropriadas.

O princípio da ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal em seu art. 5º, 

inciso LV, deve ser caracterizado pelo exercício real e efetivo da defesa do acusado, 

ainda mais no âmbito do processo penal, por estar em jogo o status libertatis do 

indivíduo.

Ante a defi ciência de defesa do paciente, evidencia-se a ocorrência de prejuízo, em 

virtude da prolação de sentença condenatória, nos termos do verbete da Súmula n. 

523 do Supremo Tribunal Federal.

Precedentes desta Corte.

Deve ser cassado o acórdão recorrido, para anular a ação penal instaurada 

em desfavor do paciente a partir da apresentação das alegações preliminares, 

inclusive, a fi m de que, realizado seu interrogatório, seja assistido por defesa 

técnica adequada, determinando-se a expedição de alvará de soltura.

Ordem concedida, nos termos do voto do Relator, julgando-se prejudicadas as 

demais alegações da impetração.

(HC 57.425/RJ, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 20/11/2006, 

DJ 18/12/2006, p. 422)

Da análise dos autos e após a exaustiva explanação, verifica-se que a 

fundamentação utilizada pelas instâncias de origem para a determinação da 

medida excepcional e extrema de destituição da recorrente do patrocínio da 

causa só foi tomada quando vislumbrada o ocorrência do prejuízo efetivo para 

a defesa do réu e para o regular andamento do processo, considerando todas 

as condutas que ocasionaram a criação de um ambiente processual confuso, 

tumultuado e protelatório, de modo a difi cultar a busca da verdade real para a 

adequada entrega da prestação jurisdicional.

Dessa forma, embora as alegações defensivas de que inexistiria qualquer 

inefi ciência da causídica e quanto ao direito do primeiro recorrente de escolher 

ao seu arbítrio o patrono de sua confi ança, verifi ca-se a legitimidade dos motivos 

apresentados na origem para a destituição operada, tendo sido concedido 

prazo para o acusado se manifestar com relação à destituição e constituir novo 

advogado, em respeito ao postulado da efetiva ampla defesa e em observância do 

previsto no art. 93, inciso IX, da CF/88.
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Confi ra-se:

Habeas corpus. Advogado constituído. Interposição de recurso da defesa. 

Apelação do Ministério Público. Nomeação da Defensoria para o ato das 

contrarrazões. Destituição tácita do patrono do réu. Ausência de consulta prévia. 

Intimação da pauta de julgamento da apelação somente em nome de defensor 

público. Nulidade. Cerceamento de defesa.

As garantias constitucionais do processo penal concedem ao réu, sob pena de 

nulidade, o direito de escolher o seu defensor e de permanecer sob o seu patrocínio, 

que somente pode ser extraído do processo após consulta prévia do interessado e por 

decisão justifi cada.

A nomeação de defensor público para apresentar somente as contrarrazões do 

recurso de apelação aviado pelo Ministério Público não torna defi nitiva, em nome 

da Defensoria, a defesa da causa, máxime porque a escolha foi para o ato e o réu 

tinha defesa constituída, a qual apresentou oportuna apelação com inúmeros 

temas processuais e de mérito.

Nulidade do julgamento da apelação, cuja pauta não constou o nome da 

advogada constituída, tendo em vista a violação ao primado constitucional da 

ampla defesa, assegurado na cláusula da escolha da defesa técnica.

Ordem concedida para anular o julgamento da apelação e dos atos 

subsequentes.

(HC 227.883/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 17/05/2012, DJe 28/05/2012)

Aliás, neste mesmo sentido colaciona-se recente decisão singular da lavra 

do eminente Min. Felix Fischer, prolatada no RMS n. 56.209/RS, in verbis:

[...] é certo que o processo, sob a ótica de qualquer de seus escopos, não 

pode tolerar o abuso do direito ou qualquer outra forma de atuação que enseje 

a litigância de má-fé. Logo, condutas contrárias à verdade, fraudulentas ou 

procrastinatórias conspurcam o objetivo publicístico e social do processo, a 

merecer uma resposta inibitória exemplar do Judiciário. (Cfe. Ada GRINOVER, 

ARAÚJO CINTRA e CÂNDIDO DINAMARCO. Teoria Geral do Processo, 8. ed., rev. e 

atual. São Paulo: RT, 1991, p. 117; CÂNDIDO DINAMARCO. A instrumentalidade do 

processo, 2. ed., rev. e atual. São Paulo: RT, 1990, p. 213).

Nessa ordem de idéias, nota-se que o Juízo de origem narra condutas graves, 

em tese praticadas pelos defensores, o que faz com que a tramitação da ação 

penal se arraste desde o ano de 2009. A título de exemplo, cita a abertura do 

prazo para oferecimento de alegações fi nais por memoriais desde novembro 

de 2015, sem que as defesas dos réus tenham atendido à determinação judicial, 

com “inúmeras postulações das defesas no claro intuito de retardar a marcha 

processual.”.
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Assevera que, mesmo preclusa a fase de produção de provas, os defensores 

insistem em requerer a produção de novas provas já indeferidas pelo Magistrado, 

e a cada nova decisão indeferitória manifestam-se, de forma coordenada, 

tumultuando e procrastinando o andamento do feito.

O Juízo de 1º grau cita, ainda, que “a Ação Penal continua em tramitação, 

devido, em grande parte, a manobras protelatórias por parte dos réus, que 

juntam confusas e constantes petições, que juntam cópias de vários documentos 

impertinentes alcançando os autos atualmente 14 volumes, que utilizam os 

recursos processuais de forma abusiva, ainda que respaldados pela abstrata 

previsão legal.”

Nesse contexto, a despeito da destituição compulsória dos advogados constituir 

medida grave e reservada a situações extremas, trata-se, no caso, de situação 

processual reveladora de indevida utilização de estratégias procrastinatórias, que 

eternizam a tramitação do feito, incompatíveis com o regular exercício de direito de 

defesa dos réus, o que é sufi ciente para a adoção da medida de destituição.

Com efeito, cabe ao Magistrado velar pela adequada condução da ação criminal, 

motivo pelo qual impõe-se a manutenção da destituição compulsória dos advogados, 

em virtude do abuso do direito de defesa que vem sendo adotado.

Em tal contexto, não se denota ilegalidade ou teratologia na decisão que 

determinou a destituição dos advogados, pois se mostrou a única forma de recompor 

a ordem no processo e retomar o trâmite regular da ação penal de origem.

Em consequência, julgo prejudicado o pedido de reabertura da instrução 

processual e de expedindo de intimação ao INSS para que preste esclarecimento, 

tendo em vista que os impetrantes não são mais advogados dos réus da ação 

penal de origem.

[...]

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário em mandado 

de segurança, apenas para determinar a exclusão da multa por litigância de 

má-fé imposta aos recorrentes pelo Juízo da 1ª Vara da Subseção Judiciária de 

Uruguaiana/RS, nos autos da ação penal n. 2005.71.03.000044-2.

Dessa forma, indemonstrada a existência de flagrante ilegalidade ou 

teratologia na decisão recorrida e, consequentemente, de afronta a direito 

líquido e certo dos impetrantes, era mesmo inviável a concessão da segurança.

Ademais, tendo sido devidamente fundamentada a ocorrência de afronta 

aos postulados da ampla defesa e do respectivo prejuízo com a atuação 

da defensora destituída, a admissão do recurso, por este Sodalício, com a 

modifi cação das conclusões a que chegaram as instâncias de origem, no intuito 

de abrigar o pleito defensivo para sua reintegração à causa, tornaria necessário 
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aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível 

na via estreita do mandamus.

Nesse sentido:

Penal. Processual Penal. Recurso ordinário em mandado de segurança. Crime 

de tráfi co de drogas Cerceamento de defesa. Pedido para apresentar alegações 

finais na forma de memoriais escritos. Indeferimento. Recusa do advogado 

constituído. Destituição do patrono. Nulidade afastada. Apreciação da justifi cativa 

do causídico. Impossibilidade. Reexame probatório. Nomeação de defensor 

público. Ausência de prejuízo.

1. A conversão da sustentação oral em memorais escritos constitui faculdade 

do Juízo a quo que examinará a necessidade da adoção da citada medida, de 

acordo com a complexidade do caso ou a quantidade de acusados.

2. Não se admite adentrar no ponto relacionado à justifi cativa consignada pelo 

recorrente, porquanto demandaria profunda incursão na seara fático-probatório, 

inviável na estreita via do mandamus.

3. No caso, não restou demonstrado prejuízo à defesa, pois, segundo consta dos 

autos, o Defensor Público foi nomeado em decorrência da destituição do recorrente 

para apresentar alegações fi nais, mediante aceitação do réu.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido.

(RMS 33.922/RN, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

13/10/2015, DJe 03/11/2015)

Administrativo. Agravo regimental no recurso em mandado de segurança. 

Concurso público. Teste de avaliação física. Capacidade técnica dos avaliadores 

físicos. Prova pré-constituída. Ausência. Dilação probatória. Impossibilidade na via 

eleita. Agravo regimental improvido.

1. O alcance da conclusão pretendida, acerca da ausência de capacidade técnica 

dos avaliadores físicos destacados para fi scalizar a execução dos exercícios físicos 

dos candidatos, demandaria instrução probatória, situação, esta, incabível na via 

eleita, notadamente pelo fato de que a documentação juntada pelo recorrente não 

demonstra a liquidez e certeza da pretensão deduzida em juízo.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 31.206/MS, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

08/09/2015, DJe 29/09/2015)

Por fi m, quanto ao pedido formulado pelos recorrentes no sentido de 

que seja determinada a redistribuição do processo “para outro Magistrado, por 

sorteio eletrônico, excluindo é claro o Recorrido, evitando assim que eventuais 
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ranços de indisposição contra a defensora prejudiquem o réu” (sic - e-STJ fl . 

5.869), verifi ca-se a sua impropriedade nesta via recursal, tendo em vista a 

existência de instrumentos processuais adequados para a busca de sua pretensão.

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário.

É o voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 55.790-SP 

(2017/0297315-4)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Recorrente: Daniel Valente Dantas

Advogados: Aristides Junqueira Alvarenga - DF012500

Andrei Zenkner Schmidt - RS051319

Advogados: Verônica Abdalla Sterman - SP257237

Natasha Tamara Praude Dias - SP261416

Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA

Recurso ordinário em mandado de segurança. Negativa de acesso 

da vítima aos autos de inquérito policial em curso. Fundamentação 

inidônea. Recurso parcialmente provido.

1. A Súmula Vinculante n. 14 estabelece ser “direito do defensor, 

no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova 

que, já documentados em procedimento investigatório realizado 

por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao 

exercício do direito de defesa”.

2. No caso em apreço o recorrente, na condição de suposta vítima 

das ações delituosas investigadas, pretende obter acesso irrestrito aos 

autos do inquérito policial em curso, que tramita sob o manto do sigilo 

decretado pela autoridade policial responsável pelas investigações.

3. A decretação de sigilo, mesmo em caso de inquérito, depende 

da apresentação de razões idôneas que a sustente, sob pena de se 
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subverter o primado constitucional da ampla publicidade dos atos 

e decisões administrativas e judiciais, em que o segredo tem lugar 

apenas como exceção.

4. Esse entendimento é o que melhor se coaduna com o modelo 

democrático adotado pelo Constituinte de 1988, distanciando-se de 

sistemas inquisitoriais típicos de regimes autoritários, nos quais o 

investigado é mero objeto das ações de repressão do Estado.

5. Na hipótese examinada, não foram apresentadas justifi cativas 

plausíveis para a decretação do sigilo da investigação, uma vez que 

o segredo de justiça deve se restringir a medidas investigatórias em 

curso, a fi m de evitar a frustração das diligências que estejam sendo 

adotadas para a apuração do delito ou para preservar a honra e a 

intimidade do investigado, situações não indicadas nos fundamentos 

da decisão impugnada, devendo ser assegurado à suposta vítima, assim 

como ao próprio investigado - ambos legitimamente interessados 

nos rumos dos trabalhos desempenhados pela Polícia Judiciária e 

que, inclusive, poderão colaborar com as autoridades competentes na 

elucidação dos fatos investigados - amplo acesso aos elementos de 

prova já documentados.

6. Recurso parcialmente provido para que o recorrente tenha 

acesso aos autos do Inquérito Policial n. 0008866-44.2009.4.03.6181, 

respeitados os limites delineados na Súmula Vinculante n. 14, do 

Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da 

Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Impedido o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Presente na Tribuna: Dr. Aristides Junqueira Alvarenga (p/recte)
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Brasília (DF), 06 de dezembro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 14.12.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de recurso ordinário em mandado 

de segurança interposto por Daniel Valente Dantas contra acórdão proferido 

pela col. Quinta Turma do eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em cuja 

ementa explicitou-se:

Processo Penal. Ofendido. Acesso aos autos do inquérito. Direito líquido e 

certo. Inexistência.

1. A alegada inexistência de direito líquido e certo, aduzida pela Procuradoria 

Regional da República como argumento para o não conhecimento do mandado 

de segurança, constituiu, em verdade, questão afeta ao mérito.

2. A decisão proferida pela Autoridade Impetrada, que, no dia 16.12.16, deferiu 

ao impetrante acesso ao conteúdo não sigiloso do feito a cada três meses, não 

prejudica a análise do mérito, pois a pretensão do impetrante é a de obter acesso 

irrestrito aos autos do inquérito policial originário ou, alternativamente, seja 

restabelecida a publicidade das investigações, conforme defi nido pelo Supremo 

Tribunal Federal (fl . 36).

3. O Direito Processual Penal reserva ao ofendido a faculdade de participar 

no processo-crime na condição de assistente do Ministério Público, conforme 

decorre do art. 268 do Código de Processo Penal. Assim, não é de todo inviável a 

participação do ofendido nas investigações em curso nem é caso de se desprezar 

a possibilidade de contribuir para a instrução daquele procedimento. E o que 

ocorre usualmente, como disso é evidência a singela colheita de suas declarações. 

Mas daí afi rmar haver um direito subjetivo há uma certa distância, a qual não é 

recoberta pela estreita via do mandado de segurança.

4. Não se tratando de processo-crime, as decisões proferidas pelas diversas 

autoridades que atuam no inquérito - desnecessário dizer - não rendem ensejo 

à preclusão pro judicato. Pouco releva, portanto, o entendimento esposado 

circunstancialmente por outros órgãos do Poder Judiciário, cuja atuação não tem 

a propriedade de estiolar a jurisdição de outros desse mesmo Poder.

5. Segurança denegada.

De acordo com os autos, o recorrente, junto com o grupo empresarial 

Opportunity, foi alvo de duas operações defl agradas pela Polícia Federal. Os 
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inquéritos derivados dessas operações foram anulados em razão de decisão 

proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Habeas Corpus n. 149.250/SP, em 1º.3.2011.

Novos procedimentos investigatórios foram instaurados, dentre os quais 

o Inquérito Policial n. 0008866-44.2009.403.6181, que é objeto da ação 

mandamental aqui examinada.

Nas razões do mandamus, o recorrente requereu acesso irrestrito aos autos 

do inquérito policial mencionado. O pedido se baseia no fato de que, por 

ostentar a condição de vítima dos fatos investigados, tem o direito de requerer 

diligências, conforme estabelece o art. 14 do Código de Processo Penal.

Dito isso, argumenta que todas as diligências realizadas até o momento 

da impetração foram de iniciativa do impetrante e que não faz sentido que 

os resultados das ações investigativas sejam mantidos fora do seu alcance, 

acobertados pela cláusula de sigilo.

A segurança foi denegada pelo eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

sob o fundamento de que não há direito líquido e certo violado na situação 

descrita.

Sobreveio, então, este recurso ordinário em mandado de segurança, 

interposto conforme o art. 105, inciso II, alínea b, da Constituição Federal, por 

meio do qual a defesa pretende a reforma do acórdão impugnado.

Argumenta que a decisão proferida pela eg. Corte federal não deve 

prevalecer, pois retira não apenas do ora recorrente, mas de todas as pessoas que 

possam vir a ser vítimas de crimes o direito de participar das investigações pela 

via mandamental.

Afirma que a jurisprudência dos Tribunais Superiores ampara a sua 

pretensão, no sentido de que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o 

Superior Tribunal de Justiça admitem a impetração de mandado de segurança 

para sanar eventuais ilegalidades cometidas por órgãos de persecução criminal.

Postula, então, o provimento do recurso, com o propósito de garantir acesso 

irrestrito e integral aos autos do Inquérito Policial mencionado.

Em sua manifestação, o Ministério Público Federal opinou pelo 

desprovimento do recurso ordinário (e-STJ, fl s. 219-228).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): A discussão aqui apresentada diz 

respeito ao acesso do recorrente aos autos de inquérito policial no qual fi gura 

como vítima das ações delituosas sob investigação.

Ao negar o acesso aos elementos do caderno investigativo, a autoridade 

impetrada fez as seguintes considerações:

Inicialmente vale esclarecer que o inquérito policial distribuído a esta 3ª Vara 

Criminal Federal (0008866-44.2009.403.6181) visa apurar supostas condutas 

ilegais praticadas por Protógenes Queiróz responsável à época, pelas investigações 

realizadas em desfavor de Daniel Valente Dantas.

Portanto, em tese, Daniel Dantas figura no IPL distribuído a esta 3ª Vara 

Criminal Federal como vítima, e Protógenes como investigado.

Ora, é cediço que o acesso irrestrito aos autos de qualquer investigação 

criminal é garantia do investigado, como aplicação do princípio constitucional da 

ampla defesa.

A vítima, por sua vez, não possui o direito, a prerrogativa ou garantia de 

interferir nas investigações, podendo, no máximo, auxiliar o órgão de investigação, 

quando, e se este assim o solicitar.

Permitir a ingerência da vítima para determinar o curso das investigações 

implicaria em macular a isenção, principal característica que deve permear as 

atividades desempenhadas pela autoridade policial judiciária (e-STJ, fl . 48).

O alcance ou limite da publicidade dos atos de investigação deve ser 

avaliado sob dois aspectos. Em primeiro lugar, deve-se ter por parâmetro a 

preservação da reputação do investigado. Em um segundo momento, a atenção 

deve-se voltar para o resultado útil dos procedimentos.

O art. 20 do Código de Processo Penal confere à autoridade responsável 

pela condução dos atos investigatórios a responsabilidade pelo sigilo, conforme 

a necessidade do fato ou exigência do interesse da sociedade.

Portanto, o sigilo não é algo inerente ao inquérito, como se pode crer em 

uma leitura apressada dos dispositivos que regem a investigação preliminar.

Tanto é assim, que as investigações levadas a cabo pelas comissões 

parlamentares de inquérito ou pelo Ministério Público são procedimentos 

públicos, em regra.

Portanto, a decretação de sigilo, mesmo em caso de inquérito, depende da 

apresentação de razões idôneas, sob pena de se subverter a ordem constitucional, 
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que adotou a idéia de ampla publicidade dos atos e decisões administrativas e 

judiciais, tendo-se o segredo como medida de exceção.

Tal entendimento, aliás, é o que melhor se coaduna com o modelo 

democrático adotado pelo Constituinte de 1988, distanciando-se de sistemas 

inquisitoriais típicos de regimes autoritários, nos quais o investigado é mero 

objeto das ações de repressão do Estado.

Porém, há situações em que a necessidade do sigilo se faz presente, quer 

para a preservação do resultado útil das investigações, quer para proteger a 

reputação do investigado, considerando-se o fato de que futura absolvição, no 

mais das vezes, não consegue remover as marcas deixadas na reputação daquele 

cuja vida tenha sido devassada aos olhos do público, durante o procedimento de 

investigação policial, sem que fossem adotados critérios de proteção à sua honra 

e à sua intimidade.

O sigilo do inquérito policial tem duas faces, conforme os destinatários da 

restrição imposta.

O sigilo externo alcança pessoas que não estão inclusas na relação processual. 

Seu objetivo é assegurar alguns dos direitos fundamentais do imputado, contra 

a publicidade abusiva, que pode submeter, de maneira prematura, um inocente 

ao julgamento e à eventual execração pública, trazendo prejuízos que nem 

mesmo eventual absolvição posterior tem o poder de restaurar. Desse modo, o 

sigilo externo tem como norte a proteção constitucional da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem do imputado.

Já o sigilo interno tem como destinatário o próprio investigado, e não 

depende de ato da autoridade policial ou judiciária, porquanto decorre da 

própria natureza dos atos investigatórios. Essa modalidade de sigilo se sustenta 

na necessidade de garantir o resultado útil do processo, e acoberta os atos de 

investigação em curso.

O debate jurisprudencial sobre o acesso aos autos de investigação teve 

como marco mais importante a Súmula Vinculante n. 14/STF, editada em 

9.2.2009, que proclama:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos 

elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório 

realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao 

exercício do direito de defesa.
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O enunciado, portanto, assegura acesso aos autos por parte do defensor 

do indiciado, a quem é garantido o conhecimento de elementos reunidos em 

procedimento investigatório que digam respeito às causas por ele patrocinadas e 

que já estejam documentados nos autos.

Com efeito, da leitura da Proposta de Súmula Vinculante 1, que deu 

origem ao citado enunciado sumular, retiram-se diversos julgados nos quais se 

excluem as provas ainda em produção do acesso ao defensor.

A propósito, confi ra-se um dos primeiros precedentes sobre o tema, da 

lavra do eminente Ministro Sepúlveda Pertence:

Ementa: (...) 4. O direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as 

informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação 

e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9.296, atinente às 

interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em 

conseqüência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes 

que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial 

possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório. 5. Habeas corpus 

deferido para que aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a consulta 

aos autos do inquérito policial, antes da data designada para a sua inquirição. 

(HC 82.354, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 

10/08/2004, DJ 24/09/2004 pp-00042 Ement vol-02165-01 pp-00029 RTJ vol-

00191-02 pp-00547)

E, pela excelência dos argumentos desenvolvidos, vale transcrever algumas 

passagens do voto condutor:

44. Concluo, pois, que, ao advogado do indiciado em inquérito policial, titular 

do direito de acesso aos autos respectivos - que, na verdade, é prerrogativa do seu 

mister profi ssional em favor das garantias do constituinte não é oponivel o sigilo 

que se imponha ao procedimento.

45. É claro que não sou indiferente às preocupações com o resguardo das 

exigências da efi cácia da investigação policial do fato criminoso e de sua autoria, 

que sói serem opostas à abertura ao advogado dos autos do inquérito.

46. E, no ponto, não convence a invocação do dever profi ssional de sigilo 

do advogado, que, obviamente, não se estende às suas relações com o próprio 

cliente, pois é no interesse dos direitos deste na assistência técnica do profi ssional 

que o acesso do advogado à documentação do inquérito se pode legitimar.

47. Em outras palavras: é só para poder assistir ao cliente que os autos do 

inquérito se hão de abrir ao advogado; o que tornaria paradoxal que ao defensor 

fosse vedado desvelar ao próprio constituinte a ciência que tivesse do que, no 

inquérito, lhe interessasse saber para orientar-se.
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48. O sigilo decretado do inquérito pode justifi car apenas que se reclame 

do advogado a prova de sua constituição pelo interessado, que o Estatuto 

da Advocacia dispensa na normalidade dos casos; não que se lhe negue a 

informação necessária à assistência técnica a prestar ao cliente, que é direito 

deste e prerrogativa profi ssional do seu advogado.

(...)

4. À informação já introduzida nos autos do inquérito é que o investigado, por 

seu advogado, tem direito.

55. A interceptação telefônica é o caso mais eloqüente da impossibilidade 

de abrir-se ao investigado (e a seu advogado) a determinação ou a efetivação 

da diligência ainda em curso: por isso mesmo, na disciplina legal dela se faz 

nítida a distinção entre os momentos da determinação e da realização da escuta, 

sigilosos também para o suspeito, e a da sua documentada, que, embora mantida 

em autos apartados - e sigilosos para terceiros - estará aberta à consulta do 

defensor do investigado o mesmo procedimento pode aplicar-se à determinação 

e produção de outras provas, no inquérito policial, sempre que o conhecimento 

antecipado da diligência pelo indiciado possa frustrá-la.

56. Por sua vez, ao contrário do que sucede no processo, no inquérito a lei não 

determina o momento da inquirição do indiciado, o que possibilita à discrição 

da autoridade policial avaliar o instante adequado para fazê-lo, sem que o prévio 

conhecimento dos autos constitua obstáculo ao êxito da investigação.

Verifi ca-se, assim, que o verbete sumular em questão objetiva garantir 

ao investigado, no curso do inquérito policial ou procedimento investigatório 

similar, o pleno exercício do direito de defesa, permitindo-lhe o acesso a todos 

os elementos de prova já documentados nos autos, consoante vem destacando 

o Supremo Tribunal Federal em diversos julgados, a exemplo dos abaixo 

colacionados:

Reclamação. Agravo regimental. Alegação de violação à Súmula Vinculante 

14. Inexistência. Termos de colaboração premiada que não dizem respeito à 

acusação à qual responde o reclamante. Depoimentos cujo conteúdo encontrava-

se submetido ao sigilo do art. 7º da Lei 12.850/2013. Não evidenciada a prática 

de atos violadores ao enunciado sumular vinculante. Recurso desprovido. 1. O 

enunciado sumular vinculante 14 assegura ao defensor legalmente constituído 

o direito de acesso às “provas já produzidas e formalmente incorporadas ao 

procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e 

providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não 

documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): 

Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 01/04/2014). 2. O conteúdo dos 

depoimentos pretendidos pelo reclamante, embora posteriormente tornado 
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público e à disposição, encontrava-se, à época do ato reclamado, submetido a 

sigilo, nos termos do art. 7º da Lei 12.850/2013, regime esse que visa, segundo 

a lei de regência, a dois objetivos básicos: (a) preservar os direitos assegurados 

ao colaborador, dentre os quais o de “ter nome, qualifi cação, imagem e demais 

informações pessoais preservados” (art. 5º, II) e o de “não ter sua identidade 

revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou fi lmado, sem 

sua prévia autorização por escrito” (art. 5º, V, da Lei 12.850/2013); e (b) “garantir 

o êxito das investigações” (art. 7º, § 2º e art. 8, § 3º). 3. Enquanto não instaurado 

formalmente o inquérito propriamente dito acerca dos fatos declarados, 

o acordo de colaboração e os correspondentes depoimentos estão sujeitos a 

estrito regime de sigilo. Instaurado o inquérito, “o acesso aos autos será restrito 

ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o 

êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, 

amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de 

defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às 

diligências em andamento” (art. 7º, § 2º). Assegurado, como assegura, o acesso 

do investigado aos elementos de prova carreados na fase de inquérito, o regime 

de sigilo consagrado na Lei 12.850/2013 guarda perfeita compatibilidade com a 

Súmula Vinculante 14. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 22.009 

AgR, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, 

Processo Eletrônico DJe-095 divulg 11/05/2016 public 12/05/2016)

Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de temas entre 

o ato reclamado e o paradigma. Agravo regimental não provido. 1. É necessário 

haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões 

paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 

2. O entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 14 visa a fazer prevalecer 

as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante 

autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo 

penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e 

demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo 

sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental ao qual 

se nega provimento. (Rcl 19.390 AgR, Relator(a): Min. Dias Toff oli, Segunda Turma, 

julgado em 30/06/2015, Processo Eletrônico DJe-164 divulg 20/08/2015 public 

21/08/2015)

No caso vertente, é a suposta vítima dos fatos investigados no inquérito 

policial que pretende obter acesso integral aos autos do procedimento de 

apuração, que tramita sob o pálio do sigilo, decretado pela autoridade policial 

responsável pela condução das investigações.

O argumento apresentado tem por base o fato de que os elementos 

probatórios coletados durante a investigação decorreram de diligências efetuadas 

por iniciativa do ofendido.
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O inquérito policial objeto da controvérsia tramitou inicialmente na 3ª 

Vara Federal Criminal de São Paulo.

Com a diplomação do investigado como Deputado Federal, os autos 

foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal e distribuídos à relatoria do 

Exmo. Sr. Min. Dias Toff oli. Neste período, foram realizadas diversas diligências 

requeridas pelo impetrante, todas autorizadas pelo Ministro Relator. Em 

12.6.2013, o Ministro Dias Toff oli tornou públicas as provas constantes no 

inquérito, exceto aquelas acobertadas por sigilo legal ou constitucional.

Com o fi m do mandato parlamentar do investigado, os autos retornaram 

ao Juízo da 3ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Na sequência, em 10.3.2015 

foi decretado sigilo do inquérito e não houve requerimento de nenhuma nova 

diligência.

Em 15.3.2016, o Juízo responsável pela condução do inquérito indeferiu o 

pedido de afastamento do sigilo decretado pela autoridade policial que preside 

o inquérito, sob o fundamento de que “compete exclusivamente à autoridade 

policial responsável pela presidência do inquérito policial determinar sobre a 

necessidade e/ou conveniência do sigilo das investigações, e no mesmo sentido, 

se o auxílio oferecido pela vítima deve ou não ser aceito” (e-STJ, fl . 49).

Assim, constata-se que não foram declinadas justifi cativas plausíveis para 

a negativa de acesso, uma vez que o segredo de justiça deve se restringir a 

medidas investigatórias em curso, a fi m de evitar a frustração das diligências que 

estejam sendo adotadas para a apuração do delito, ou para preservar a honra e a 

intimidade do investigado, situações não indicadas nos fundamentos da decisão 

impugnada.

Em caso semelhante, assim já decidiu o Pretório Excelso:

Reclamação. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. “Operação Alba Branca”. 

Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Existente. TJ/SP negou acesso à 

defesa ao depoimento do colaborador Marcel Ferreira Júlio, nos termos da Lei n. 

12.850/13. Ocorre que o art. 7º, § 2º, do mesmo diploma legal consagra o “amplo 

acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de 

defesa”, ressalvados os referentes a diligências em andamento. É ônus da defesa 

requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser 

garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração 

deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori 

Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração 

não deve referir-se à diligência em andamento. A defesa do reclamante postulou ao 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

808

Relator do processo o acesso aos atos de colaboração do investigado. 4. Direito de 

defesa violado. 5. Reclamação julgada procedente, confi rmando a liminar deferida.

(Rcl 24.116, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 

13/12/2016, Processo Eletrônico DJe-028 divulg 10/02/2017 public 13/02/2017)

Oportuno notar que o inquérito policial tem por escopo investigar supostos 

ilícitos cometidos por autoridades públicas na apuração de delitos imputados 

ao ora impetrante e que, apesar da gravidade dos fatos sob apuração, até o 

presente momento, decorridos vários anos, ainda não se concluiu sequer a fase 

inquisitorial.

Desse modo, se afi gura relevante o acesso da vítima aos elementos de prova 

já documentados no inquérito policial em curso, além do conhecimento acerca 

de eventuais empecilhos à continuidade e conclusão dos trabalhos investigativos, 

podendo sua colaboração ser útil para que a autoridade policial possa chegar a 

um bom termo e, efetivamente, cumprir com sua missão constitucional.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para que o recorrente 

tenha acesso aos autos do Inquérito Policial n. 0008866-44.2009.4.03.6181, 

respeitados os limites da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.706.266-MT (2017/0277898-5)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Recorrente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Recorrido: D A S

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

EMENTA

Penal. Recurso especial. Estupro de vulnerável. Tipificação. 

Imobilização total da vítima. Mãos amarradas para trás durante toda a 
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empreitada criminosa. Impossibilidade, por qualquer meio, de oferecer 

resistência. Irrelevância da temporariedade. Recurso especial provido.

1. Verifi que-se que, apesar de a reprovação da violência não 

sofrer alteração deontológica signifi cativa - ambos sendo igualmente 

reprováveis e abjetos, a vítima sem potencial motor ou a vítima 

com relativo potencial motor -, é certo que, quando se encontra 

completamente imobilizada, ela está, de fato e de direito, incapacitada 

de oferecer resistência, completamente vulnerável, à revelia da sorte 

escolhida por seu agressor unilateralmente.

2. Se completamente inerte e incapaz de usar seu potencial motor 

(oferecer resistência) contra a violência sexual, haverá crime de estupro 

de vulnerável (art. 217-A do CP). Se ainda lhe restar capacidade de 

discernir sobre a ilicitude da conduta, possibilidade de ofertar alguma 

resistência e não houver elementos biológicos incapacitantes, haverá o 

crime de estupro do art. 213 do CP.

3. “Em casos de vulnerabilidade da ofendida, a ação penal é 

pública incondicionada, nos moldes do parágrafo único do art. 225 

do Código Penal. Constata-se que o referido artigo não fez qualquer 

distinção entre a vulnerabilidade temporária ou permanente, haja vista 

que a condição de vulnerável é aferível no momento do cometimento 

do crime, ocasião em que há a prática dos atos executórios com vistas 

à consumação do delito.” (HC 389.610/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 16/8/2017).

4. Agressão sexual contra vítima completamente impossibilitada 

de esboçar reação (vítima amarrada com as mãos para trás) confi gura 

estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, do CP).

5. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator.
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Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo 

Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 18 de outubro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 24.10.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de recurso especial interposto 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com amparo no art. 105, III, 

“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo respectivo Tribunal 

de Justiça, assim ementado:

Recurso de apelação criminal. Roubo circunstanciado e estupro de vulnerável. 

I. Postulado reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, bem 

como da incidência da causa de diminuição prevista no parágrafo único do art. 

26 do Código Penal e substituição da pena privativa de liberdade por medida 

de segurança consistente em tratamento ambulatorial. Pretensões defensivas 

rechaçadas. Existência de laudo pericial reconhecendo que o acusado era 

inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar 

de acordo com esse entendimento. 2. Almejada desclassificação do crime 

tipificado no art. 217-A, § 1º para o delito insculpido no art. 213 do referido 

Codex na sua forma simples. Parcial pertinência da alegação. Desclassifi cação 

operada para o ilícito de estupro qualifi cado (art. 213, § 1º da Lei Substantiva 

Penal). Inviabilidade de se considerar o modus operandi de amarrar as mãos da 

vítima como apto a consubstanciar a vulnerabilidade da vítima. 3. Requerida a 

fi xação das penalidades basilares no mínimo legal. Impossibilidade. Argumentos 

concretos e idôneos utilizados na sentença para aumentar as sanções iniciais. 

Majoração escorreita e proporcional. 4. Pretendido afastamento da majorante 

do crime patrimonial insculpida no inciso IV do § 2º do art. 157 do Código Penal. 

Impossibilidade. Necessidade de incidência da majorante demonstrada pela 

prova oral produzida ao longo da persecução penal. 5. Detração da pena com 

o período de prisão cautelar. Inviabilidade. Quantitativo de sanção que não 

interfere no regime inicial. Competência do Juízo das Execuções Penais. Art. 387, 

§ t do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84. 6. Pleiteado 

o direito de o recorrente apelar em liberdade. Exame do pedido prejudicado em 

razão do julgamento do recurso. 7. Apelo parcialmente provido.

1. A dependência química, em algumas hipóteses específi cas, pode gerar a 

inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente, privando-o de compreender 
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o caráter ilícito do ato ou da possibilidade de se determinar de acordo com 

o referido entendimento, entrementes, tal circunstância é extraordinária e 

pressupõe prova técnica hábil à sua comprovação. No caso em apreciação, há 

laudo pericial atestando que o “periciando era à época dos fatos inteiramente 

capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com 

esse entendimento”, afastando, assim, o reconhecimento da inimputabilidade 

ou semi-imputabilidade, bem como dos consectários próprios da incidência 

desses institutos, não sendo demais deixar consignado que o simples fato de o 

recorrente ser dependente químico, por si só, não implica, necessariamente, em 

prejuízo à sua capacidade de discernimento ou de autodeterminação.

2. Se a situação concreta supostamente geradora da vulnerabilidade descrita 

no art. 217-A, capu/ c § 1º do Código Penal, não guarda relação de pertinência e 

proporcionalidade com as demais condutas extremamente graves incriminadas 

expressamente naquela norma, quais sejam, manter conjunção carnal ou praticar 

ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos, com pessoa enferma ou defi ciente 

mental, não há como enquadrá-la dentre as fi guras equiparadas genericamente 

e previstas na fórmula “por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência” 

descrita no § 1º do referido dispositivo legal.

3. O aumento da sanção basilar acima do mínimo legal afi gura-se escorreito 

quando efetivado de forma proporcional e embasado em elementos concretos e 

idôneos que justifi cam a valoração negativa de parte das circunstâncias judiciais 

arroladas no art. 59 do Código Penal.

4. Afi gura-se inviável acolher o pedido de afastamento da causa de aumento 

de pena prevista no § 2º, IV do art. 157 do Código Penal quando a sua incidência 

restou claramente evidenciada pela confi ssão do apelante cm juízo, corroborada, 

ainda, pelo depoimento extrajudicial de correu, bem como pelas declarações 

judiciais de testemunhas ouvidas cm juízo.

5. A detração, para fi ns de fi xação de regime prisional, deverá ser realizada 

pelo Juízo das Execuções Penais, quando a efetivação de tal medida, no âmbito 

do recurso, afi gurar-se inócua para fi ns de colocação imediata do condenado 

em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena lhe recomenda, de 

acordo com as disposições contidas no art. 387, § 2º do Código de Processo Penal 

c/c art. 66, III, t\ da Lei n. 7.210/84.

5. Resta prejudicada a análise do pedido para que o recorrente tivesse direito 

de apelar em liberdade, em virtude do julgamento deste recurso.

7. Recurso parcialmente provido. (e-STJ, fl . 461-464).

Os embargos de declaração não foram conhecidos, mas, no seu julgamento, 

houve correção de erro material (readequar a pena à desclassifi cação promovida 

no julgamento da apelação).

Nas razões recursais, a acusação sustenta violação do art. 217-A, § 1º, do 

Código Penal. Nesse sentido, aduz que “a circunstância de o acusado ter amarrado 
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as mãos da vítima para trás para praticar o delito de estupro, impossibilitando-a 

de oferecer resistência à pratica do ato, se encaixa no conceito de vulnerabilidade 

de que trata o artigo 217-A, § 1º do Código Penal.” (e-STJ, fl . 533).

Assim, busca a reforma do acórdão local.

Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fl s. 558-562).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso 

(e-STJ, fl . 579).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): O presente feito cuida de crime 

contra a liberdade sexual.

Discute-se a adequada tipificação da conduta imputada ao recorrido: 

estupro (art. 213 do CP) ou estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, do CP) em 

razão da restrição total da liberdade da vítima.

Em outros termos, busca-se esclarecer o que se entende por “ou que, por 

qualquer outra causa, não pode oferecer resistência”, constante da parte fi nal do § 

1º do art. 217-A do CP. A propósito, confi ra-se:

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 

14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei n. 12.015, de 

2009)

§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com 

alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 

discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode 

oferecer resistência. (Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009) (Grifou-se)

Com efeito, valendo-se das lições de Guilherme Nucci, pode-se dizer 

que “são pessoas vulneráveis [...] no campo sexual, os menores de 14 anos, os 

enfermos e defi cientes mentais, quando não tiverem o necessário discernimento 

para a prática do ato, bem como aqueles que, por qualquer causa, não possam oferecer 

resistência à prática sexual.” (Código Penal Comentado. 15ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015, p. 1.105).
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Outro respeitável doutrinador, Rogério Greco, elucida que, “se a vítima 

não tiver ou não puder usar o potencial motor, é evidente que não pode oferecer 

resistência.” (Código Penal comentado. Rio de Janeiro: Impetus, 2012, pp. 537-

538).

Assim, é possível concluir não haver condicionantes à vulnerabilidade 

da vítima. Ou seja, qualquer causa que a impeça completamente de resistir ao 

ataque sexual pode caracterizar o estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

Verifi que-se que, apesar de a reprovação da violência não sofrer alteração 

deontológica signifi cativa - ambos sendo igualmente reprováveis e abjetos, a 

vítima sem potencial motor ou a vítima com relativo potencial motor -, é certo 

que, quando se encontra completamente imobilizada, ela está, de fato e de 

direito, incapacitada de oferecer resistência, completamente vulnerável, à revelia 

da sorte escolhida por seu agressor unilateralmente.

Há de se considerar, portanto, o grau de vulnerabilidade impingido à 

vítima.

Se completamente inerte e incapaz de usar seu potencial motor (oferecer 

resistência) contra a violência sexual, haverá crime de estupro de vulnerável (art. 

217-A do CP). Se ainda lhe restar capacidade de discernir sobre a ilicitude da 

conduta, possibilidade de ofertar alguma resistência e não houver elementos 

biológicos incapacitantes, haverá o crime de estupro do art. 213 do CP.

Para bem ilustrar a fundamentação aqui expendida, observe-se o caso 

concreto dos autos:

Assim, após perseguirem os ofendidos por alguns quilômetros, abordaram 

o casal sob ameaças e uso de uma arma de fogo (apontada para as vitimas pelo 

denunciado Diego Andrade Silva, anunciando o assalto e ordenando que parassem 

no acostamento, o que foi de pronto atendido.

Ato contínuo, enquanto Diego Andrade Silva usava a arma de fogo, seu 

comparsa Humberto Cristiano Alves Martins muniu-se de um canivete, sendo que 

ambos levaram as vítimas até uma área de cerrado/matagal, ao lado da pista, 

tendo os ladravazes amarrado A. T. S. em uma árvore, com as mãos para trás, 

momento em que acertaram um golpe em sua cabeça, vindo o ofendido a cair.

Após, Diego Andrade Silva levou a ofendida - sempre apontando-lhe a arma 

de fogo - para um outro ponto da área, distante cerca de 10/15 metros de onde 

estava o namorado daquela, tendo amarrado C. C. N. e iniciado a prática de atos 

libidinosos em seu desfavor, ao passar as mãos em seus seios e chupá-los. Logo 

em seguida, Humberto Cristiano Alves Martins também chegou ao local, quando 

passou a praticar os mesmos atos de seu comparsa.
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Posteriormente, ambos os denunciados foram além, pois passaram a penetrar 

seus órgãos genitais na vagina da ofendida - que continuava amarrada com as 

mãos para trás, sem chances de defesa - revezando-se na horrenda manobra 

delitiva, certo que os dois agentes ejacularam na boca da vitima e ordenaram que 

esta fi zesse sexo oral com ambos, somente não tendo realizado sexo anal com a 

ofendida por conta de [C C N] estar amarrada com as mãos para trás.

Imediatamente depois, mantendo as vitimas amarradas, recolheram os seus 

pertences anteriormente descritos e evadiram-se, inclusive levando a motocicleta 

roubada, que foi conduzida por Diego Andrade Silva, o qual transportou o veiculo 

ate a Bolívia, onde o vendeu pela quantia de R$ 1.000,00 (mil dólares), fi cando 

metade do valor para cada um dos agentes. (e-STJ, fl s. 340-341, grifou-se)

Como se vê, o acórdão recorrido descreve uma situação de total imobilização 

da vítima. Detalha a ocorrência de vários atos de abuso sexual, com revezamento 

entre os agressores, tendo a vítima, ainda assim, continuado imobilizada.

É de bom alvitre chamar a atenção também para a ausência de limitador 

temporal da vulnerabilidade, para fi ns de tipifi cação do art. 217-A do CP. 

Assim, revela-se irrelevante que a vulnerabilidade da vítima seja temporária ou 

defi nitiva. Nesse sentido, temos o valioso precedente relatado pelo em. Min. 

Felix Fischer e julgado por esta Quinta Turma:

Penal e Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. [...] Crimes contra 

dignidade sexual. Estupro de vulnerável. Vítima incapaz de oferecer resistência. 

Estágio avançado de embriaguez. Crime de ação penal pública incondicionada. 

Art. 225, parágrafo único, do CP. Recurso desprovido.

[...]

II - Em casos de vulnerabilidade da ofendida, a ação penal é pública 

incondicionada, nos moldes do parágrafo único do art. 225 do Código 

Penal. Constata-se que o referido artigo não fez qualquer distinção entre a 

vulnerabilidade temporária ou permanente, haja vista que a condição de 

vulnerável é aferível no momento do cometimento do crime, ocasião em que há a 

prática dos atos executórios com vistas à consumação do delito.

III - As reformas trazidas pela Lei n. 12.015/09 demonstram uma maior 

preocupação do legislador em proteger os vulneráveis, tanto é que o estupro 

cometido em detrimento destes (art. 217-A do CP) possui, no preceito secundário, 

um quantum muito superior ao tipo penal do art. 213 do CP. E o parágrafo único 

do art. 225 do CP corrobora tal entendimento, uma vez que atesta um interesse 

público na persecução penal quando o crime é cometido em prejuízo de uma 

vítima vulnerável.
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IV - In casu, o eg. Tribunal de origem consignou que a vítima estava em estágio 

avançado de embriaguez, inclusive, no momento do suposto crime, estava 

inconsciente, portanto, era incapaz de oferecer resistência, caracterizando, assim, 

a situação de vulnerabilidade.

Ressalte-se que o ora paciente foi justamente denunciado pela prática, em 

tese, do art. 217-A, § 1º, do Código Penal, o que enseja uma ação penal pública 

incondicionada.

[...]

Recurso ordinário desprovido. (RHC 72.963/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 15/12/2016)

E também este, mais recente, em que reproduzo o trecho do julgado 

anterior:

Penal. Agravo regimental no recurso especial. Ação penal pública 

incondicionada. Vulnerabilidade temporária. Precedente. Agravo não provido.

1. “Em casos de vulnerabilidade da ofendida, a ação penal é pública 

incondicionada, nos moldes do parágrafo único do art. 225 do Código 

Penal. Constata-se que o referido artigo não fez qualquer distinção entre a 

vulnerabilidade temporária ou permanente, haja vista que a condição de 

vulnerável é aferível no momento do cometimento do crime, ocasião em que há 

a prática dos atos executórios com vistas à consumação do delito.” (HC 389.610/

SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 16/8/2017).

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.432.186/RS, Rel. Ministro 

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018)

Diante dessas considerações, é imperioso concluir que a vítima totalmente 

imobilizada, ainda que temporariamente, é pessoa vulnerável para fi ns dos 

crimes sexuais.

Nada obstante reconhecer a imobilização da vítima, que se encontrava 

amarrada, o acórdão local entendeu que ela não estaria em estado de 

vulnerabilidade:

No entanto, o fato de os agentes terem mantido a vítima amarrada durante 

o crime de estupro não a tornou vulnerável, porque a vulnerabilidade, como 

elementar do tipo do artigo 217-A, do Código Penal, seja em razão da idade, 

seja em razão do estado do estado ou condição da pessoa, diz respeito a sua 

capacidade de reagir a intervenções de terceiros quando no exercício de sua 

sexualidade, ou seja, o sujeito passivo é caracterizado como vulnerável quando é 
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ou está mais suscetível à ação de quem pretende intervir em sua liberdade sexual, 

de modo a lesioná-la.

No caso, veja-se que embora a vítima tivesse com sua resistência física reduzida 

não era ou estava em estado de vulnerabilidade. (e-STJ, fl . 488; grifou-se)

Cumpre notar que, conforme exposto acima, o acórdão não confere a 

melhor interpretação ao dispositivo. Isso porque salta aos olhos a total 

impossibilidade de oferecer resistência por parte da vítima, que fi cou com as 

mãos amarradas para trás durante todo o tempo da prática delitiva.

Frise-se, ainda, que a interpretação literalmente da norma demonstra que 

qualquer causa que impeça a resistência da vítima é apta a confi gurar o crime de 

estupro de vulnerável. Nesses termos, entende-se que a vítima amarrada e sem 

capacidade motora é pessoa vulnerável.

Assim, dou provimento ao recurso especial, para que se restabeleça a 

sentença condenatória de primeiro grau.

É o voto.




