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AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS N. 488.320-PR 

(2019/0003128-4)

Relator: Ministro Felix Fischer

Agravante: Delúbio Soares de Castro (Preso)

Advogado: Pedro Paulo Guerra de Medeiros - GO018111

Agravado: Tribunal Regional Federal da 4ª Região

EMENTA

Processo Penal. Agravo regimental da decisão que não conheceu 

do habeas corpus. Incompetência da Justiça Federal. Transferência 

de preso. Inocorrência. Cumprimento da pena em local próximo à 

residência familiar. Impossibilidade. Progressão de pena condicionada 

ao recolhimento da multa imposta. Viabilidade. 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 Novo Código de Processo Civil e o Regimento Interno 

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

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

monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não 

tiver impugnado especifi camente todos os fundamentos da decisão 

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

houve entendimento fi rmado em precedente vinculante, súmula ou 

jurisprudência consolidada do c. Supremo Tribunal Federal ou do c. 

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

como no caso dos autos, não importando essa decisão em cerceamento 

de defesa ou violação ao princípio da colegialidade.

III - No presente mandamus, pretende o paciente que seja 

reconhecida a incompetência da Justiça Federal para apreciação de 

pedido relacionado à transferência do agravante, bem como lhe seja 

permitido cumprir a reprimenda em local mais próximo de sua família, 

postulando, ainda, a desvinculação do pagamento da multa que lhe foi 

imposta, aos benefícios da progressão de regime.
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IV - In casu, verifi ca-se que a decisão contra a qual se insurge a 

defesa do paciente, em sede de agravo em execução foi proferida pelo 

Juízo da 12a Vara Federal de Curitiba, quando o apenado ainda estava 

custodiado na carceragem da Polícia Federal, de modo que, naquela 

ocasião, era ele o juízo competente para decidir o pedido deduzido 

pela defesa, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao verbete 

sumular 192 deste Tribunal Superior, pois a competência ali fi xada 

restringe-se à hipótese na qual a decisão é proferida quando o preso já 

está recolhido em estabelecimento sujeito à administração estadual, o 

que não foi o caso dos autos.

V - No caso vertente, se o agravo tem por objeto o presente 

decisum, incidiria à hipótese, a norma constitucional prevista no art. 

108, II, da Constituição Federal, no sentido de que compete aos 

Tribunais Regionais Federais “julgar, em grau de recurso, as causas 

decididas pelos juizes federais e pelos juizes estaduais no exercício da 

competência federal da área de sua jurisdição”, não havendo que se falar, 

portanto, em incompetência da e. Corte de origem para conhecimento 

do agravo em execução.

VI - No que se refere à transferência do apenado para onde 

reside sua família, observa-se que o e. Tribunal de origem apreciou 

a pretensão de forma escorreita, não se vislumbrando qualquer 

ilegalidade na decisão, sendo fi rme a jurisprudência desta Corte, no 

sentido de não se tratar tal fl exibilização de direito absoluto, podendo 

o Juízo competente indeferir pleito nesse sentido se houver fundadas 

razões para tanto, eis que deve sopesar os interesses do preso com os 

da Administração da Justiça, tal qual realizado pelo Colegiado a quo.

VII - Já no que se refere à progressão de regime, depreende-se 

dos autos que o paciente foi condenando em razão do cometimento 

do delito de lavagem de capitais, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, 

no regime inicial fechado e 150 dias-multa, no valor individual de 

02 (dois) salários mínimos, além da obrigação de reparar os danos 

causados, no montante de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

VIII - No presente caso, a progressão de regime de pena restou 

obstada, em função do não pagamento da pena de multa, sendo que 

a decisão objurgada encontra amparo na orientação fi rmada pelo 

c. Supremo Tribunal Federal, consoante retrata o Informativo n. 
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780 daquela Corte (EP 12 ProgReg-AgR/DF, de relatoria do Min. 

Roberto Barroso - DJe de 8.4.2015).

IX - A vinculação, portanto, da progressão de regime ao 

pagamento da multa, não representa incompatibilidade com as normas 

constitucionais e convencionais, cuja medida foi, inclusive, aplicada 

pelo próprio c. Supremo Tribunal Federal.

X - É fi rme o posicionamento desta Corte Superior no sentido 

de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a 

que chegaram as instâncias ordinárias sobre a ausência de prova cabal 

da hipossufi ciência do paciente para o recolhimento da multa, uma vez 

que tal providência implica reexame do conjunto fático-probatório, 

procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita

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), 12 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 1º.4.2019

RELATÓRIO

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

contra decisão de minha relatoria, a qual não conheceu do habeas corpus 

impetrado por Delúbio Soares de Castro, tendo como fulcro o que aduz o artigo 

34, XX, do RISTJ (fl s. 899-916).

Ressai das alegações aventadas pelo agravante a pretensão de que seja 

efetivado o juízo de retratação, insistindo nas teses já defendidas no habeas 

corpus.
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De início, em sede preliminar, argumenta que o mérito do mandamus sequer 

teria sido conhecido, a pretexto de se exigir o manejo do Recurso Especial contra 

o acórdão do c. Tribunal de origem, ponderando, ao contrário do entendimento 

esposado no decisum guerreado, serem patentes os constrangimentos ilegais 

que vem sofrendo o Paciente, merecendo ser a matéria, nesse turno, analisada e 

conhecida pelo Colegiado.

Obtempera que deve ser oportunizada a sustentação oral pelo agravante, 

o que ainda não foi facultado a este signatário em qualquer dos Habeas Corpus 

impetrados em favor do recorrente nos processos da nominada operação Lava-

Jato, sendo todos os pleitos decididos monocraticamente, a revelar, assim, 

verdadeiro tratamento desigual.

Defende, no compasso, o reconhecimento da incompetência da Justiça 

Federal para processar os pedidos de transferência relacionados ao cumprimento 

de pena, uma vez que o agravante se encontra sob custódia do Estado do Paraná 

e submetido, portanto, ao Juízo Estadual, naquilo que toca às questões relativas 

à respectiva Execução Penal, nos termos do verbete 192 desta Corte de Justiça.

Argumenta que o constrangimento ilegal se consubstancia quando da 

negativa de seu pedido, para que o cumprimento da pena se efetivasse no 

local onde reside a família do agravante, afirmando que “Formulados pelo 

Paciente, pedidos de transferência aos dois Juízos (Estadual e Federal) que ‘dividem’ 

a competência para a Execução Provisória da Pena que lhe fora imposta pelo Juízo 

Federal, foram os pedidos negados, reconhecendo-se em conclusão a competência do 

Juízo Federal para apreciar o pleito da transferência, após o que esse Juízo Federal 

indeferiu a transferência, tendo sido a negativa confi rmada pela unanimidade da 

8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao improver Agravo em 

Execução pelo Paciente manejado” (fl . 920).

Assevera que “O writ não investe contra qualquer entendimento judicante 

que demande revolver a interpretação das provas com os quais se construiu o édito 

condenatório, mas sim contra a fl agrante ilegalidade que exsurge da interpretação que 

lhe sonega o direito de cumprir pena próximo de sua família” (fl . 920).

Salienta que “não há justifi cativa plausível para se exigir que o condenado 

fi que perto do Juiz que o condenou, em Curitiba-PR, como um troféu, se a família do 

condenado reside no Planalto Central” (fl . 921).

Noutro giro, insurge quanto à multa aplicada pelo juízo da condenação, 

correspondente a 200 (duzentos) salários mínimos atualizados desde 2004, 

como condição indispensável para progressão de regime de cumprimento de 
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pena ou obtenção de benefícios de ressocialização, previstos tanto na Carta 

Maior, quanto na Lei de Execuções Penais.

Pontua que correlacionar o pagamento de pena pecuniária à obtenção de 

benefícios seria o mesmo que atrelar o instituto da ressocialização ao pagamento 

em dinheiro para a respectiva obtenção, equiparando-se a idéia da prisão por 

dívida.

Relata a desproporcionalidade em se colocar no mesmo patamar a liberdade 

e o patrimônio, destacando, demais, que desde o início do cumprimento de sua 

pena no regime fechado em 24.05.2018, o Paciente não está mais trabalhando, 

portanto não tem sequer mais a referida renda mensal, fruto de seu trabalho.

Por fi m, pugna pela reconsideração da decisão agravada, ou a submissão do 

feito a julgamento pelo Colegiado, a quem requer o conhecimento e a concessão 

da ordem, na sua integralidade, para:

“01 - acolhendo a preliminar aviada, reconhecer a incompetência da Justiça 

Federal para processar os pedidos de transferência.

02 - Subsidiariamente, caso desacolhida a preliminar;

02.1 - permita ao Paciente que cumpra pena na cidade de Brasília-DF (ou na 

vizinha Goiânia-GO), e;

01.2 - que as progressões de pena e os demais pedidos da execução penal não 

sejam condicionados aos pagamentos de multa, seja em razão da incompatibilidade 

formal com a Constituição e com os Tratados Internacionais de Direitos Humanos 

de que o Brasil é signatário, seja em razão da absoluta incapacidade fi nanceira do 

Paciente” (fl . 932).

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, em apertada síntese, a necessidade de reforma 

do decisum guerreado, sob o argumento, primeiro, de ofensa ao princípio da 

colegialidade, ademais da necessidade de se reconhecer a incompetência da 
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Justiça Federal para apreciar pedidos de transferência, além da desvinculação do 

recolhimento da multa imposta aos benefícios de progressão de regime.

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 a alterar a decisão de fl s. 899-916, 

ao contrário, os argumentos ali externados por esta Relatoria merecem ser 

ratifi cados pelo Colegiado, senão vejamos.

Vale consignar, preliminarmente, que o art. 932, III, do Código de Processo 

Civil, aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal, estabelece 

como incumbência do Relator “não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado 

ou que não tenha impugnado especifi camente os fundamentos da decisão recorrida.”

Na mesma linha, o Regimento Interno deste Superior Tribunal de 

Justiça, nos artigos 34, inciso VII, e 255, § 4º, permitem ao relator julgar 

monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver 

impugnado especifi camente todos os fundamentos da decisão recorrida, e, 

ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que há entendimento fi rmado 

em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do c. Supremo 

Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria 

debatida no recurso.

Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de 

Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual “o relator, 

monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento 

ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Observa-se, nesse turno, que a regra transcrita tem por fi nalidade, dentre 

outras, a de autorizar o Relator a apreciar monocraticamente matéria já julgada 

pelo Tribunal, ou que não venha a ultrapassar o juízo de admissibilidade, a fi m 

de se remeter ao exame do colegiado somente temas com tamanha carga de 

complexidade, à qual, diga-se, segue diretamente atrelada à natureza da proposta 

apresentada, in casu, eventual contradição, ou negativa de vigência, a tratado ou 

lei federal, que ainda demandam certo amadurecimento hermenêutico por parte 

do colegiado.

Desse modo, não há falar em excesso na decisão monocrática ora atacada, 

eis que não afronta, de nenhuma forma, o princípio da colegialidade e tampouco 
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confi gura cerceamento de defesa, quando todas as questões são vastamente 

apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição do presente 

recurso, permite, ainda, que a matéria seja apreciada pelo colegiado, o que afasta, 

absolutamente, eventual mácula inserida pelo agravante.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

Penal. Agravo regimental no recurso especial. Crime contra a ordem tributária. 

Princípio da colegialidade. Ausência de ofensa. Decisão proferida com observância 

do RISTJ e do CPC. Princípio da insignifi cância. ICMS. Impossibilidade. Tributo 

de competência estadual. Inovação recursal. Reconhecimento. Continuidade 

delitiva. Impossibilidade. Ausência de requisitos. Reexame de fatos e provas. 

Inadmissibilidade. Súmula 7/STJ.

I - A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não 

apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas 

decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio 

do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a 

interposição do presente agravo regimental.

[...]

Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp n. 1.768.191/SP, Quinta Turma, 

de minha Relatoria, DJe de 14/11/2018, grifei).

Agravo regimental em habeas corpus. Princípio da colegialidade. Ausência de 

ofensa. Decisão proferida com observância do RISTJ e do CPC. Writ substitutivo 

de recurso ordinário. Organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. 

Não ocorrência. Ausência de constrangimento ilegal. Agravo desprovido.

1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não 

apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas 

decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio 

do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a 

interposição do presente agravo regimental.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC n. 445.378/RN, 

Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/8/2018, grifei).

Processual Penal. Agravo regimental no habeas corpus. Revolvimento fático-

probatório. Ausência de novos fundamentos para afastar a decisão agravada. 

Manutenção. Ofensa ao princípio da colegialidade. Agravo não provido.

1. Se os argumentos trazidos pelo agravante em nada inovaram, não sendo 

sufi cientes para alterar o entendimento adotado, deve ele ser mantido por seus 

jurídicos e próprios fundamentos.
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2. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo 

em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, 

mediante a interposição de agravo regimental.

3. Agravo regimental improvido (AgRg no HC n. 388.589/RS, Sexta Turma, Rel. 

Min. Nefi  Cordeiro, DJe de 15/02/2018, grifei).

Noutro compasso, já no que diz respeito ao pedido de inclusão do agravo 

na pauta de julgamento, intimando-se a defesa da data de realização do ato 

judicial e permitindo a realização de sustentação oral, de igual modo, não merece 

acolhimento, eis que, em assim agindo, estar-se-ia maculando o Regimento 

Interno desta Corte, pois o julgamento dos recursos em matéria criminal, 

independe de prévia publicação da pauta para a intimação das partes, conforme 

dispõe o art. 258 do RISTJ, podendo o feito ser apresentado em mesa, levando-

se em conta os critérios elencados por cada relator.

Tal disposição, registra-se, está em plena consonância com a previsão de 

não comportar o agravo regimental a possibilidade de sustentação oral (art. 159, 

IV, do Regimento Interno do STJ).

Sobre o tema, colaciono o entendimento da Terceira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, qual seja:

Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de divergência 

em recurso especial. Inexistência de nulidade da sessão de julgamento do 

regimental devido à pouca antecedência com que foi noticiada, no site do STJ, 

a data em que ocorreria o julgamento. Recurso que não aponta nenhum dos 

vícios listados no art. 619 do CPP. Prequestionamento de matéria constitucional. 

Impossibilidade. Pretensão de reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos 

rejeitados.

1. O Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que 

trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, 

dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com 

a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, 

IV, do Regimento Interno do STJ). A jurisprudência pacífi ca do STJ, que remanesce 

válida na seara penal mesmo após o advento da Lei n. 13.105/2015, se orienta no 

sentido de que, havendo previsão de julgamento do recurso em mesa, sem direito 

das partes de efetuar sustentação oral, é desnecessária a prévia notifi cação da defesa 

sobre a data em que ocorrerá tal julgamento. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 532.041/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado 

em 14/10/2014, DJe 06/11/2014; HC 229.593/PE; EDcl no AgRg no HC 282.091/

RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 

21/03/2014; HC 223.344/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 
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julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015; Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 24/09/2013. Situação em que 

a informação sobre o julgamento do Agravo Regimental da defesa somente 

foi divulgada no site do STJ, como ocorre com os dois Agravos Regimentais em 

matéria penal.

2. Não há como se aplicar analogicamente, ao agravo regimental, o 

disposto no art. 1.024, § 1º, do novo CPC, que determina que os embargos de 

declaração não julgados na sessão subsequente deverão ser incluídos em pauta 

automaticamente. A aplicação analógica somente tem lugar na lacuna da lei, o 

que não ocorre no caso concreto, seja porque o novo CPC dispôs expressamente 

sobre o agravo interno em seu art. 1.021, seja porque esta Corte já decidiu 

que, no tocante ao agravo de decisão monocrática de Relator, na seara penal a 

matéria não acompanha as deliberações do CPC de 2015, posto que há legislação 

específi ca sobre o tema no art. 39 da Lei 8.038/90 e no art. 798 do Código de 

Processo Penal.

3. Se a defesa já havia obtido um prévio adiamento do julgamento do 

regimental, o que lhe deu a oportunidade de elaborar e distribuir memoriais antes 

da sessão em que ocorreu seu julgamento, e não se revelaram necessários outros 

esclarecimentos além dos postos no relatório e voto do Relator do recurso, não há 

como se identifi car prejuízo que possa ter advindo da ausência do advogado da 

defesa na sessão de julgamento, sendo de se aplicar à questão o brocardo pas de 

nullité sans grief (art. 563 do CPP).

[...]

7. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/

RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/05/2017, grifei).

Cito ainda os seguintes precedentes:

Agravo regimental no recurso especial. Sustentação oral pelo advogado. 

Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. A ausência de previsão 

normativa para sustentação oral no julgamento do agravo regimental, nos termos do 

art. 159 do RISTJ, não viola do princípio da ampla defesa.

[...]

3. Agravo regimental desprovido (AgRg nos REsp n. 1.486.971/RJ, Quinta 

Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 23/5/2018, grifei).

Embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Tráfi co internacional de entorpecentes. Preliminar de nulidade. Realização de 

sustentação no agravo regimental em matéria penal. Art. 159 do RISTJ. 

Impossibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da 

decisão que inadmitiu o recurso especial. Decisão mantida. Agravo regimental 

desprovido. Alegação de omissão no acórdão embargado. Inocorrência. 

Embargos rejeitados.
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I - Não se há falar em nulidade ou cerceamento de defesa por eventual 

supressão ao direito de realização de sustentação oral, sobretudo quando 

tal pedido é realizado em sede de agravo regimental, tendo em vista o 

comando contido no art. 159 do Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça, que não prevê tal hipótese.

[...]

Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.181.808/MG, 

Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 21/5/2018, grifei).

Ultrapassada a seara preambular, não obstante as premissas traçadas em 

sede recursal, denota-se que a insurgência não merece prosperar.

Busca-se a concessão da ordem consistente no reconhecimento da 

incompetência da Justiça Federal para processar o pedido de transferência de 

estabelecimento prisional ou que seja permitido ao paciente cumprir a pena 

em Brasília ou em Goiânia, e, por fi m, que as progressões de pena e os demais 

pedidos da execução penal não sejam condicionados ao pagamento de multa.

Conforme demonstrado na decisão recorrida, no que se refere à competência 

da Justiça Federal, vale transcrever excerto do v. acórdão do eg. Tribunal a quo, 

que assim analisou a questão:

“Não merece prosperar a alegação da defesa de incompetência da Justiça Federal 

para processar e julgar o presente recurso.

Não se desconhece o teor da Súmula n. 192 do STJ que determina que ‘Compete 

ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados 

pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos 

sujeitos à administração estadual’. No entanto, tal competência tem início apenas com 

a remessa da guia de recolhimento do preso, depois da efetivação da prisão do apenado.

No caso específi co dos autos, a decisão ora atacada foi expedida pelo juízo federal 

antes da expedição da guia de recolhimento do apenado ou seja, antes de iniciada a 

competência do juízo estadual.

De qualquer sorte, a competência do juízo estadual não afasta a competência do 

juízo federal para a execução da pena de multa, também questionada pelo apenado.

Assim, tendo o pedido sido direcionado ao juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba 

(evento 17) e por esse decidido (evento 20), antes mesmo da expedição da guia de 

recolhimento (evento 37), não se há de questionar a competência recursal deste TRF, 

a quem compete julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais 

(artigo 108, II, da CF/88)” (fl . 113).
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Em verdade, o Superior Tribunal de Justiça fi rmou orientação no sentido 

de que “compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas 

impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a 

estabelecimentos sujeitos à administração estadual” (Súmula 192/STJ).

A par de tal premissa, verifi ca-se que, no caso em tela, a decisão contra 

a qual se insurge a defesa do paciente em sede de agravo em execução foi 

proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba, quando o apenado ainda 

estava custodiado na carceragem da Polícia Federal, de modo que, naquela 

ocasião, era ele o juízo competente para decidir o pedido deduzido pela defesa.

Nesse contexto, não há qualquer ofensa ao verbete sumular acima 

transcrito, pois a competência ali fi xada restringe-se à hipótese na qual a decisão 

é proferida quando o preso já está recolhido em estabelecimento sujeito à 

administração estadual, o que não foi o caso dos autos.

Aliado a tal realidade, se o presente agravo tem por objeto o presente 

decisum, incidiria à hipótese a norma constitucional prevista no art. 108, II, 

da Constituição Federal, no sentido de que compete aos Tribunais Regionais 

Federais “julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos 

juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição”.

Esta a razão pela qual, diversamente do alegado pela defesa, não há falar 

em incompetência do e. Tribunal de origem para conhecimento do agravo em 

execução.

Nesse sentido:

Processual Penal. Confl ito de competência. Execução penal. Condenação em 

âmbito da Justiça Federal. Progressão de regime. Fiscalização da pena em regime 

aberto. Manutenção do Juízo Estadual. Incidência da Súmula 192 do STJ. Confl ito 

de competência conhecido. Declaração de competência do Juízo Estadual, ora 

suscitado.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no 

sentido de que compete ao Juízo das execuções penais do Estado a execução 

de pena imposta a sentenciado pela Justiça Federal, quando recolhido em 

estabelecimentos sujeitos à administração estadual.

2. A competência para a execução penal não fi ca atrelada à natureza do delito 

praticado, tampouco ao Juízo processante, e sim à jurisdição a que se encontra 

subordinado o estabelecimento penal do sentenciado.

3. “Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas 

impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando 
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recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual” (Súmula 192/

STJ).

4. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara 

de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Foz do Iguaçu - PR, ora suscitado 

(CC n. 147.591/PR, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/08/2016).

Noutro giro, quanto à transferência do apenado, a defesa requer a concessão 

da ordem, “para permitir a imediata transferência do Paciente para onde reside sua 

família (os mais próximos são os presídios de Goiânia-GO e Brasília-DF)” (fl . 15).

Para tanto, sustenta que o paciente está preso há mais de 7 (sete) meses, 

cumprindo pena em Curitiba, por responder a uma segunda ação penal naquele 

mesmo Juízo, o que facilita a persecução penal ali em trâmite. Insurge-se 

contra esse argumento, aduzindo que nunca houve audiência de instrução na 

referida ação penal, além da possibilidade de realização de atos judiciais por 

videoconferência, inexistindo justifi cativa plausível para se manter o condenado 

perto do juiz sentenciante, mormente quando sua família reside em outra 

Unidade da Federação.

O e. Tribunal de origem, ao apreciar a questão, assinalou, in verbis:

“Inicialmente, insta salientar que, a despeito do disposto no artigo 103 da Lei de 

Execuções Penais, o preso provisório não possui o direito subjetivo a escolher o local em 

que irá cumprir a pena.

Por certo que, sendo possível, manter-se-á o apenado em local próximo a sua 

residência, a fi m de resguardar o seu vínculo social e familiar. Todavia, as condições 

pessoais do réu não são as únicas a infl uir em tal decisão, devendo o juiz analisar 

também as necessidades da administração prisional.

[...]

No caso dos autos, são diversos os fundamentos a justifi car o indeferimento do 

pedido.

Depreende-se das informações juntadas aos autos que o apenado não logrou êxito 

em demonstrar que o seu vínculo social e familiar está em Brasília. Pelo contrário, os 

documentos trazidos apontam que (i) o agravante residia em São Paulo (evento 17, 

ANEX02), inclusive sendo esse o local em que se entregara para o cumprimento da 

ordem de prisão (evento 4) e (ii) a maior parte de seus familiares vive no estado de 

Goiás, sendo um fi lho, um irmão e uma irmã em Goiânia e o pai em Buriti Alegre. 

Apenas uma fi lha do agravante reside na capital federal (evento 25, EMBDECL1).
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Destaca-se, ainda, que a manutenção do agravante em Curitiba mostra-se 

a solução que mais se adéqua às necessidades da administração pública. Além da 

conveniência para a instrução da outra ação penal em andamento a qual Delúbio 

responde na capital paranaense, a juíza de execuções penais do Distrito Federal 

manifestou-se contrariamente à transferência, afi rmando a inexistência de vagas nos 

presídios locais (evento 53):

‘Contudo, em que pese as circunstâncias pessoais, não há direito subjetivo do 

apenado à escolha do local onde cumprirá a reprimenda, pois, consoante entendimento 

remansoso do colendo Superior Tribunal de Justiça, compete ao Juízo de Execuções 

Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido 

de transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está 

condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados. [...]

Nessa linha de raciocínio, registro que o sistema prisional do Distrito Federal 

não dispõe vagas para acolher o interno, pois está superlotado, em proporção maior que 

o dobro da sua capacidade.

Conforme informado pela Subsecretaria do Sistema Penitenciário - SESIPE, 

em ofi cio acostado a fl . 26, o sistema penitenciário do Distrito Federal possui 7.383 

vagas nos regimes fechado e semiaberto, contudo, atualmente abriga mais de 16.000 

encarcerados.

Como se vê, a atual indisponibilidade de vagas no estabelecimento prisional 

do Distrito Federal faz com que se imponha o indeferimento da transferência da 

execução para este Juízo, de forma a atender o interesse da segurança da sociedade, que 

deve se sobrepor ao interesse individual do apenado de escolher o local que lhe é mais 

conveniente para o cumprimento da pena imposta.

Acresça-se o fato de que, pelos documentos juntados, um fi lho, um casal de irmãos 

e o pai do apenado são residentes em outro Estado da Federação, qual seja, Goiás, onde 

há sistema penitenciário. Assim, independente de referido Estado ser mais próximo 

do DF que aquele onde atualmente está preso, não há razão plausível para declaração 

de vaga aqui, notadamente pelo fato de que, aliado à superlotação do sistema local, 

verifi ca-se pela certidão de fl s. 22, que Delúbio não possui execução em curso neste 

Juízo, não está preso no DF, não responde a nenhuma ação penal no DF tampouco há 

mandado de prisão originário do DF pendente de cumprimento’.

Sendo assim, considerando-se a conveniência da instrução aliada à superlotação 

do sistema prisional de Brasília e à ausência de demonstração de ser a capital federal 

o núcleo social e familiar do preso, é de ser mantido o indeferimento de transferência 

requerido” (fl s. 113-115).
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Depreende-se do decisum acima transcrito que o c. Tribunal de origem 

apreciou de forma escorreita a pretensão do apenado, não havendo qualquer 

ilegalidade a coartar na presente impetração.

Com efeito, quanto ao direito do agravante de cumprir pena em 

estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar, observo que a 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é fi rme no sentido de que não 

se trata de um direito absoluto, podendo o d. Juízo competente indeferir pleito 

nesse sentido se houver fundadas razões para tanto, eis que deve sopesar os 

interesses do preso com os da Administração da Justiça, tal qual realizado pelo 

Colegiado a quo.

Sobre o tema:

Agravo regimental no conflito de competência. Penal e Processual Penal. 

Mudança voluntária de domicílio do apenado. Competência que se mantém 

no juízo da execução. Pedido de transferência do preso. Recusa fundamentada. 

Possibilidade.

1. A mudança de residência do apenado, por vontade própria, não constitui 

causa legal de transferência de preso. Precedentes.

2. O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde 

possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde 

que a recusa esteja fundamentada.

3. Agravo Regimental improvido (AgRg no CC n. 137.281/MT, Terceira Seção, 

Rel. Min. Nefi  Cordeiro, DJe de 02/10/2015, grifei).

Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Deferido pleito 

de transferência do recorrente para estabelecimento penal próximo de seu 

meio social e familiar. Transferência condicionada ao surgimento de vagas no 

estabelecimento de destino. Possibilidade. Conveniência da Administração da 

Justiça. Recurso ordinário desprovido.

I - O recorrente se encontra cumprindo pena em estabelecimento penal 

compatível com o regime semiaberto, para o qual fora progredido. Não há que 

se falar, portanto, em imposição de regime de cumprimento mais grave do que o 

fi xado em decisão judicial.

II - O direito do recorrente de cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao 

seu meio social e familiar não é absoluto, devendo o magistrado competente sopesar 

os interesses do preso com os da Administração da Justiça.

Recurso ordinário desprovido (RHC n. 68.131/PA, Quinta Turma, de minha 

relatoria, DJe de 25/05/2016, grifei).
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Habeas corpus. Substitutivo de recurso ordinário. Descabimento. Execução da 

pena. Transferência para estabelecimento próximo da família. Estabelecimento 

inadequado fundamentação sufi ciente.

[...]

2. Muito embora a Lei de Execução Penal assegure ao preso o direito de cumprir 

sua reprimenda em local que permita contato com familiares e amigos, tal garantia 

não é absoluta, podendo o Juízo das Execuções, de maneira fundamentada, indeferir 

o pleito ao constatar que não há condições de acolhimento no estabelecimento 

prisional para o qual o paciente pretende ser transferido.

3. Na hipótese dos autos, a transferência foi motivada pela ausência de 

estabelecimento prisional adequado na localidade de residência dos familiares do 

condenado, o que é insufi ciente para caracterizar constrangimento ilegal passível de 

ser sanado pela via do habeas corpus.

3. Habeas corpus não conhecido (HC n. 267.169/MT, Quinta Turma, Rel. Min. 

Moura Ribeiro, DJe de 21/2/2014, grifei).

Processual Penal. Agravo regimental. Recurso ordinário em habeas corpus. 

Execução da pena. Transferência para estabelecimento em comarca diversa 

do distrito da culpa próximo da família. Local inadequado. Conveniência da 

Administração Pública. Fundamentação sufi ciente. Pretensão de simples reforma. 

Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Agravo desprovido.

1. Em que pese a orientação, constante da Lei de Execução Penal, no sentido de 

que a execução deve proporcionar a reintegração do sentenciado, sendo possível 

o cumprimento da reprimenda próximo à família, o juízo competente, ao avaliar 

um pedido de transferência, deverá sopesar não apenas as conveniências pessoais 

e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fi m de garantir o efetivo 

cumprimento da pena.

2. No caso em apreço, o Juízo das Execuções decidiu fundamentadamente que, 

além de não haver vaga em estabelecimento adequado para que o sentenciado 

permaneça em comarca distinta da do distrito da culpa, a pretensão tem 

caráter interesse pessoal, sem correspondência com os princípios da finalidade, 

impessoalidade e segurança pública. [...]

4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no RHC n. 58.706/RJ, 

Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 18/6/2015).

Por fi m, já naquilo que tange à progressão de regime, pretende a defesa, neste 

particular, “que as progressões de pena e os demais pedidos da execução penal não sejam 

condicionados aos pagamentos de multa, seja em razão da incompatibilidade formal 

com a Constituição e com os Tratados Internacionais de Direitos Humanos de que o 

Brasil é signatário, seja em razão da absoluta incapacidade fi nanceira do Paciente” (fl . 

16).
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Para tanto, insurge-se contra a vinculação da progressão de regime ao 

pagamento da pena pecuniária, em virtude do altíssimo valor e da absoluta 

incapacidade do paciente em suportar o pagamento devido. Sustenta que, 

restando demonstrada a impossibilidade econômica do apenado em quitar a 

multa, deve lhe ser permitido o pagamento de forma parcelada e, se ainda assim 

lhe for impossível o recolhimento, deve ser permitida a progressão de regime, 

independentemente de pagamento. Assevera que a vinculação da progressão 

de regime ao pagamento de sanção pecuniária afi gura-se inconvencional e 

inconstitucional.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o paciente foi condenando em razão 

do cometimento do delito de lavagem de capitais, à pena de 6 (seis) anos de 

reclusão, no regime inicial fechado, e 150 dias-multa, no valor individual de 02 

salários mínimos, além da obrigação de reparar os danos causados, no montante 

de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) (fl s. 497-498).

Na execução da pena, a progressão de regime de pena restou obstada, em 

função do não pagamento da pena de multa, consoante se verifi ca da decisão 

de fls. 788-791. Instado a se manifestar, o Tribunal de origem apreciou a 

insurgência da defesa, deduzindo os seguintes fundamentos:

“4.1. A condenação à reparação de dano não constituiu óbice, na ação penal, 

à progressão de regime de Delúbio, na medida em que o condicionamento previsto 

no artigo 33, § 4º, do Código Penal restringe-se às condenações por crimes contra a 

Administração Pública. Considerando-se que o agravante fora condenado, na Ação 

Penal n. 5022182-33.2016.4.04.7000/PR, somente pelo delito de lavagem de 

capitais, tal regra não lhe fora aplicada.

De qualquer sorte, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus 

n. 454.132/PR, concedeu a ordem para afastar a reparação civil fi xada no acórdão 

condenatório, afi rmando que (evento 64, DECSTJSTF1, pág. 35, da execução penal):

‘(...) no que se refere à fi xação de valor mínimo a título de reparação de danos, 

esta Corte adotou o entendimento de que a regra do art. 387, inciso IV, do Código de 

Processo Penal é norma híbrida, de direito processual e material, razão pela que não se 

aplica a delitos praticados antes da entrada em vigor da Lei n. 11.719/2008, que deu 

nova redação ao dispositivo. Na hipótese, em se considerando que os atos de lavagem de 

dinheiro ocorreram entre 14/10/2004 e 10/11/2004, consoante acima fundamentado, 

conclui-se pela efetiva violação ao artigo 387, IV, do Código de Processo Penal e, 

portanto, pela necessidade de afastamento da condenação do paciente ao pagamento de 
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indenização a título de valor mínimo de reparação de danos supostamente causados 

pela conduta típica, uma vez que os crimes ocorreram anteriormente à vigência da Lei 

n. 11.719/2008.

[...]

Assim, resta apenas o questionamento quanto à possibilidade de condicionar a 

progressão de regime ao pagamento da pena de multa.

4.2. No ponto, não merece prosperar a alegação defensiva.

O condicionamento da progressão de regime ao pagamento da multa aplicada 

concomitantemente à pena privativa de liberdade está amparado no entendimento 

jurisprudencial da Corte Suprema:

[...]

A alteração do Código Penal no que toca à pena de multa, retirando-lhe a 

hipótese de conversão em detenção quando do inadimplemento deliberado, não alterou 

o seu caráter penal. Ainda que atualmente tal pena constitua uma dívida de valor, sua 

natureza sancionatória resta mantida, sendo parte integrante da pena fi rmada em 

condenação penal.

Dessa forma, a concessão de benefícios durante a execução penal, como a 

progressão de regime, independentemente do pagamento da multa, acabaria por 

esvaziar a sua índole penal.

Como bem ressaltado pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso, a progressão de 

regime prisional é uma conquista do condenado e não deve ser balizada exclusivamente 

pelo disposto no artigo 112 da LEP, mas no ordenamento jurídico como um todo, 

‘tendo como objetivo, sobretudo, o exame do merecimento do sentenciado’.

O descumprimento deliberado de parte da condenação vai de encontro a tal 

escopo. Não comprovada a absoluta incapacidade f inanceira do apenado, o não 

pagamento intencional da pena de multa demonstra o seu descaso com a sanção que lhe 

fora imposta, não sendo merecedor da benesse.

Esse posicionamento também foi adotado pelo STJ que asseverou que ‘o não 

recolhimento da multa por condenado que tenha condições econômicas de pagá-la, sem 

sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua família, constitui 

deliberado descumprimento de decisão judicial e deve impedir a progressão de regime’ 

(Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 17/10/2016).

No presente caso, não demonstrada a impossibilidade do apenado em arcar com 

a pena de multa que lhe fora imposta, cabível o condicionamento de seu adimplemento 

para a progressão de regime” (fl s. 115-121).
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Nesse particular, verifi ca-se que a decisão adotada pelo Colegiado de 

origem, encontra amparo na orientação fi rmada pelo c. Supremo Tribunal 

Federal, consoante retrata o Informativo n. 780 daquela Corte. Trata-se do 

julgamento do EP 12 ProgReg-AgR/DF, de relatoria do Min. Roberto Barroso, 

(DJe de 8.4.2015), o qual, na ocasião, consignou, in verbis:

“O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada 

ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Essa regra somente é 

excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado 

em pagar o valor, ainda que parceladamente. Essa a conclusão do Plenário que, 

por maioria, negou provimento a agravo regimental interposto em face de decisão 

monocrática que indeferira o pedido de progressão de regime prisional – tendo em 

vista o inadimplemento da multa imposta – de condenado, nos autos da AP 470/

MG (DJe de 22.4.2013), à pena de seis anos e seis meses de reclusão, em regime 

inicial semiaberto, bem assim à sanção pecuniária de 330 dias-multa, pela prática de 

corrupção passiva e lavagem de dinheiro” (Informativo 780 STF).

Acrescente-se que tal entendimento vem sendo adotado por esta Casa, que 

registra o seguinte precedente:

Execução. Habeas corpus substitutivo. Inadequação da via. Progressão de 

regime. Prévio pagamento da pena pecuniária. Possibilidade. Entendimento do 

Supremo Tribunal Federal. Excepcionalidade. Incapacidade econômica do réu. 

Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício.

1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o 

seu conhecimento, devendo ser analisada, entretanto, a existência de ilegalidade 

patente.

2. O acórdão impugnado, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, asseverou que “o não recolhimento da multa por condenado que tenha 

condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao 

sustento próprio e de sua família, constitui deliberado descumprimento de decisão 

judicial e deve impedir a progressão de regime”. Entretanto, no caso em apreço, o 

paciente goza da presunção de hipossufi ciência e não existem elementos nos 

autos capazes de ilidi-la.

3. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que seja 

reexaminado o pedido de progressão de regime em favor do ora paciente, 

observando-se o disposto neste voto (HC n. 362.648/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 17/10/2016, grifei).

A vinculação, portanto, da progressão de regime ao pagamento da 

multa não representa incompatibilidade com as normas constitucionais e 
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convencionais, cuja medida foi, inclusive, aplicada pelo próprio c. Supremo 

Tribunal Federal.

Noutro compasso, é fi rme o posicionamento desta Corte Superior no 

sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão 

a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a ausência de prova cabal da 

hipossufi ciência do paciente para o recolhimento da multa, uma vez que tal 

providência implica reexame do conjunto fático-probatório, procedimento 

incompatível com os estreitos limites da via eleita. Nesse sentido:

Penal e Processo Penal. Agravo regimental no recurso especial. Operação 

Curaçao. Crime de evasão de divisas. Art. 22 da Lei n. 7.492/1986. (i) Ofensa 

ao princípio da colegialidade. Cerceamento de defesa. Inocorrência. (ii) 

Incompetência do juízo sentenciante. Matéria decidida em sede de habeas corpus 

anteriormente impetrado no eg. Tribunal a quo. Razões dissociadas. Súmula 

284/STF. (iii) Cooperação jurídica internacional. Prova produzida no exterior. 

Compartilhamento. Autorização judicial de uso das provas colhidas no exterior 

e de quebra de sigilo bancário. Parâmetros de validade atendidos. Arts. 13 e 17 

da LINDB. Convenção Internacional de Palermo e Convenção Internacional de 

Mérida. Precedentes desta eg. Corte Superior. Comprometimento da cadeia de 

custódia das provas. Razões recursais que não impugnam os fundamentos do 

acórdão da origem. Súmula 283/STF. Pretensão de comprovar a ausência de 

preservação das provas. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. (iv) Tipicidade da conduta. 

Operação “Dólar-Cabo”. Prescindibilidade da saída física de moeda do território 

nacional para a confi guração do delito de evasão de divisas. Tese adotada pelo 

STF no julgamento da AP 470 - Mensalão e precedentes desta eg. Corte Superior. 

Dosimetria da pena. Fundamentação idônea. (v) Dosimetria. Exasperação da 

pena-base. Valoração negativa das circunstâncias do delito e consequências do 

crime. Fundamentação idônea. Valor da multa. Aferição da capacidade econômica. 

Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. 

Súmula 7/STJ. (vi) Desentranhamento de documentos apreendidos. Verifi cação da 

pertinência do material com os fatos apurados nos autos. Inviabilidade. Súmula 

7/STJ.

[...]

XIII - Verificar se os agravantes teriam condições financeiras de arcar com 

a prestação pecuniária que lhes foi imposta reclama incursão na seara fático-

probatório, procedimento vedado pela Súmula n. 7 desta Corte, já que, para se 

alcançar conclusão diversa daquela a que chegou as instâncias a quo acerca da 

condição econômica dos condenados seria imprescindível reexaminar todo o 

acervo probatório dos autos, pretensão que não se coaduna com os propósitos 

atribuídos à via eleita.

XIV - Entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo e 

concluir que os arquivos ao exercício de seu ofício, como insiste a agravante, 
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demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório 

dos autos, inviável nesta instância (Súmula 7/STJ).

Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp n. 1.610.124/PR, Quinta Turma, 

de minha relatoria, DJe de 21/05/2018, grifei).

Processual Penal e Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Art. 306 da 

Lei 9.503/97. Sursis processual. Prestação pecuniária. Possibilidade. Quantum 

estipulado. Adequação. Proporcionalidade. Ilegalidade. Ausência. Recurso 

desprovido.

[...]

2. A quantia imposta de 5 salários mínimos, a título de prestação pecuniária, 

não se mostra inadequada ou desproporcional a justifi car a revisão do acordo 

nesta instância de sobreposição. Debruçar-se sobre a capacidade econômica do réu, 

à míngua de prova pré-constituída, é providência incabível no seio de habeas corpus 

e do recurso que dele se origina. De mais a mais, sem que sequer fosse narrada a 

superveniência de modifi cação na situação fi nanceira do recorrente ou qualquer 

outra circunstância relevante, inviável a desconstituição do pacto livremente 

fi rmado entre o recorrente e o titular da ação penal em Juízo; tal pretensão, na 

forma como se apresenta, incorre em venire contra factum proprium.

3. Recurso ordinário desprovido (RHC n. 84.350/MG, Sexta Turma, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24/08/2017, grifei).

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

de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo 

regimental, mantendo, por seus próprios fundamentos, o ato decisório objurgado.

É o voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 1.765.139-PR 

(2018/0234274-3)

Relator: Ministro Felix Fischer

Agravante: Luiz Inácio Lula da Silva

Advogados: Luís Carlos Sigmaringa Seixas - DF000814

José Roberto Batochio - SP020685

Manoel Caetano Ferreira Filho - PR008749
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José Paulo Sepulveda Pertence - DF000578

José Gerardo Grossi - DF000586

Evandro Luís Castello Branco Pertence - DF011841

Valeska Teixeira Zanin Martins - SP153720

Cristiano Zanin Martins - SP172730

Agravado: Ministério Público Federal

EMENTA

Processo Penal. Agravo regimental da decisão que conheceu 

em parte e, nessa extensão, negou provimento ao recurso especial. 

Decisão monocrática. Sustentação oral. Inadmissibilidade. Súmula 

7 do STJ, 283 e 284 do c. STF. Aplicabilidade. Dosimetria de 

pena. Circunstâncias judiciais. Artigo 59 CP. Circunstâncias legais. 

Artigo 65, I, CP. Readequação. Necessidade. Pena de multa. Dias-

multa. Critério trifásico. Proporcionalidade. Reparação do dano. 

Remodulação. Agravo regimental parcialmente provido.

I - O c. Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao habeas 

corpus naquela e. Corte impetrado contra a decisão monocrática ora 

guerrada, eis que não demonstrada causa de ilegalidade flagrante ou 

teratologia a legitimar a excepcional concessão da ordem de ofício (STF - 

HC n. 165.973/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 

21/02/2019).

II - 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.

III - O art. 932, III, do CPC, aplicável por força do art. 3º do 

CPP, estabelece como incumbência do Relator “não conhecer de recurso 

inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especifi camente os 

fundamentos da decisão recorrida”.

IV - Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, XVIII, “b”, dispõe que 

o Relator pode decidir monocraticamente para “negar provimento ao 

recurso ou pedido que for contrário a tese fi xada em julgamento de recurso 

repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento fi rmado em incidente 

de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do 
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Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre 

o tema”.

V - Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior 

Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual “o relator, 

monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar 

provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do 

tema”.

VI - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta, 

em casos tais, o princípio da colegialidade e tampouco configura 

cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição 

de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na 

espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta 

absolutamente o vício suscitado pelo agravante.

VII - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou 

o entendimento de que o julgamento dos recursos em matéria criminal, 

independe de prévia publicação da pauta para a intimação das partes, 

conforme dispõe o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça, uma vez que o feito é apresentado em mesa.

VIII - No que se refere à preliminar de conversão do feito em 

diligência, para análise dos fatos alegados como novos pelo agravante, 

valendo-se do artigo 938 do CPC e artigo 8.2 do Pacto de San José 

da Costa Rica, c/c artigo 3º do CPP, não merecem prosperar as teses 

defensivas, pois não se faz possível extrair dos artigos e da narrativa 

apresentada pelo agravante, qualquer similitude fática ou jurídica 

com o objeto do recurso, uma vez que a matéria apresentada escapa, 

em absoluto, a moldura fática estampada no acórdão e não se encontra 

entre as hipóteses abarcadas pela norma quanto à eventual necessidade 

de conversão do feito em diligência para posterior julgamento, eis que não 

há nenhuma necessidade da análise de outros fatos, nem mesmo de outros 

documentos para que se possa efetivar o desfecho do presente processo, 

pretendendo a defesa, mais uma vez, a realização de novo julgamento, com 

nova e indevida reabertura do quadro de instrução probatória e instalação 

de um novo contraditório no âmbito procedimental do recurso extremo.

IX - Não cabe deferir, da mesma forma, a juntada de documentos 

relacionados a detalhes sobre outros processos de delação premiada 

envolvendo ex-executivos da OAS (que nada mais são: Doc. 10 - Inicial 
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da Reclamação Trabalhista ajuizada por Adriano Santana; Doc. 11 - 

Documentos comprobatórios juntados à inicial da Reclamação Trabalhista 

ajuizada por Adriano Santana Quadros de Andrade; Doc. 12 - Razões fi nais 

apresentadas pelo Sr. Adriano Santana Quadros de Andrade; Doc. 13 - Ata 

da audiência realizada em 10/10/2018, referente aos autos da Reclamação 

Trabalhista n. 1000911-90.2018.5.02.0031; Doc. 14 - Sentença 

proferida na Reclamação Trabalhista n. 1000911-90.2018.5.02.0031; 

Doc. 15 - Recurso ordinário interposto contra a sentença proferida na 

Reclamação Trabalhista n. 1000911-90.2018.5.02.0031 - fl s. 77.037), 

uma vez que, tal qual acima mencionado, o seu conteúdo, ademais de 

conduzir à uma profunda análise de fatos (alheios) que não possuem o 

condão de obstar a apreciação do recurso especial (que já se encontra 

maduro para julgamento), ultrapassam os limites de cognição então 

modulados pela c. Corte Regional, não sendo essa, defi nitivamente, 

a exegese dos dispositivos mencionados pelo agravante (artigo 938 

do CPC e artigo 8.2 do Pacto de San José da Costa Rica, c/c artigo 

3º do CPP), não cabendo, nem mesmo, determinar ao Juízo da 13ª 

Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, que possibilite o acesso ao 

agravante dos procedimentos descritos às fl s. 77.035 (cooperação 

internacional entre Brasil e Estados Unidos para investigar pessoas 

físicas e jurídicas que cometeram crimes contra a Petrobrás), uma vez 

que não demonstrada qualquer pertinência com o objeto de fundo 

aqui guerreado, não bastando à defesa mencionar que tais “acordos 

existem e tramitam perante o juízo que condenou o ex-presidente Lula em 

primeiro grau” (fl . 77.023).

X - Da mesma forma, inadimissível o perquirido sobrestamento 

do feito até o julgamento do Habeas Corpus n. 165.973 (impetrado contra 

decisão monocrática deste Relator no recurso especial), o qual já teve negado 

seguimento pelo c. Supremo Tribunal Federal, a uma, porque não possui 

efeito suspensivo em relação à análise da irresignação por esta Corte, 

a duas, porque o presente agravo regimental é a via adequada para se 

discutir eventual macula no decisum recorrido.

XI - Quanto à remessa do feito à Justiça Eleitoral, razão também 

não merece ao agravante, quanto mais ao se levar em consideração o 

fato de que a questão da competência do Juízo Federal da 13a Vara 

Federal de Curitiba/PR já foi amplamente examinada e decidida 

em todos os graus de juridição, cabendo ressaltar as Exceções de 
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Incompetência Criminal n. 5051562-04.2016.4.04.7000/PR e n. 

505365707.2016.4.04.7000/PR, apreciadas pelo Juízo Federal da 13a 

Vara Federal de Curitiba/PR e pela 8a Turma do e. TRF/4a Região, 

RHC n. 62.176/PR, apreciado pela 5a Turma desta Corte de Justiça, 

Reclamação n. 17.623, Reclamação n. 20.175/PR e Reclamação n. 

25.048/PR, julgada pela 2a Turma do c. Supremo Tribunal Federal.

XII - Ademais, não há imputação alguma de autoria e 

materialidade dos crimes eleitorais, alegados pela defesa, valendo 

ressaltar, obiter dictum, que muito embora suscite o agravante um cenário 

de hipotético crime eleitoral, trazendo à baila a conduta capitulada no 

artigo 350 do Código Eleitoral (falsidade ideológica eleitoral), a ação de 

usar dinheiro oriundo de origem criminosa na campanha eleitoral 

não está prevista como crime eleitoral na respectiva legislação (Lei n. 

9.504/97 ou no Código Eleitoral).

XIII - No mesmo compasso, o quadro também narrado pela 

defesa, de eventual cometimento de crime de apropriação indébita 

eleitoral (art. 354-A do Código Eleitoral - Apropriar-se o candidato, 

o administrador f inanceiro da campanha, ou quem de fato exerça 

essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao fi nanciamento 

eleitoral, em proveito próprio ou alheio), sequer merece ser considerado, 

uma vez que os fatos descritos na denúncia foram cometidos antes da 

criação do tipo em questão (06/10/2017), não havendo que se aplicar 

retroativamente a norma, para se fi rmar competência, eis que modula 

tipifi cação absolutamente diversa, quanto mais ao se levar em conta que 

a verba nesse procedimento narrada como desviada possui origem ilícita, 

vale dizer, produto de corrupção. Ainda, qualquer intelecção no sentido 

de se avaliar possível subsunção fática ao referido tipo escaparia à 

idéia de mera revaloração da prova, ao passo em que demandaria 

profunda análise de circunstâncias alheias à moldura fática estampada 

no acórdão, indo de encontro ao Verberte 07 do STJ.

XIV - Noutro compasso, no que se refere às alegadas violações 

aos artigos 69, 70, 76 e 77 do CPP, na mesma esteira do c. Tribunal a 

quo, vale registrar que o discurso retórico, sem o preciso apontamento da 

violação decorrente do julgado, não perfaz a imprescindível tecnicidade 

demandada pelos recursos excepcionais, fazendo incidir o óbice 

previsto na Súmula 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso 
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extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a 

exata compreensão da controvérsia”.

XV - A questão relativa à competência da 13ª Vara Federal de 

Curitiba para o processamento dos feitos nos casos que envolvem a 

Operação Lava-Jato, por sua vez, já restou devidamente assentada 

no âmbito dos Tribunais Superiores, tendo sido amplamente 

examinada nas Exceções de Incompetência Criminal n. 5051562-

04.2016.4.04.7000/PR e 5053657-07.2016.4.04.7000/PR, 

encontrando-se a decisão agravada, portanto, em consonância com a 

jurisprudência dominante acerca do tema, o que atrai a Súmula 598 

do STJ, no sentido de que “O relator, monocraticamente e no Superior 

Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando 

houver entendimento dominante acerca do tema”.

XVI - No que tange a alegada suspeição do Magistrado, 

vale registrar que este Tribunal Superior, por diversas vezes, já se 

manifestou (podendo-se citar os AREsp’s 1.105.620/RS; 1.280.825/

PR; 1.093.113/RS; 1.142.926/PR; 1.332.531/PR), no sentido de que, 

não obstante pretenda o recorrente trazer à baila eventual violação 

aos ditames legais, ademais de Tratados Internacionais, não há como 

se estender, seja em termos de cognição horizontal ou vertical, a 

análise para além da moldura fática estampada por meio do aresto 

impugnado, o que é vedado pela Súmula 07 dessa Corte, “a pretensão de 

simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

XVII - No mesmo diapasão, a análise da tese de defesa relativa 

à suposta atuação abusiva dos Procuradores da República, nos termos 

em que ventilada, demandaria, necessariamente, revolvimento fático-

probatório, inviável na seara especial, tal qual aduz a Súmula 07 dessa 

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

XVIII - Igualmente, não merece trânsito a pretensão no que 

concerne à apontada violação aos artigos 383 e 384 do CPP, pela 

infringência ao princípio da correlação, uma vez que o decisum 

emanado pela instância ordinária não transbordou os limites da imputação 

delineada pelo parquet, cabendo ponderar, ademais, que a utilização 

de expressões sinônimas para demonstrar que o imóvel recebido como 

vantagem indevida fora cedido/transmitido de fato ou, na exposição do 

acórdão, atribuído ao paciente, não representa afronta à estabilidade do 
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objeto do processo, mormente ao se levar em consideração que os fatos que 

ensejaram a apresentação de denúncia correspondem àqueles reconhecidos 

em sede condenatória, ao passo em que, entender de modo diverso 

do proposto pelas instâncias ordinárias, demandaria uma indevida 

incursão para além do quadro fático estampado no decisum guerreado, 

o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ “a pretensão de simples reexame 

de prova não enseja recurso especial”.

XIX - Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, 

o indeferimento da produção de provas é ato norteado pela 

discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, 

indeferir, desde que motivadamente, as diligências que considerar 

protelatórias e/ou desnecessárias, ao passo em que, chegar à conclusão 

diversa, demandaria a incursão aprofundada acerca da viabilidade ou 

pertinência da prova, esbarrando no óbice da Súmula 07 do STJ, salvo 

nos casos de patente ilegalidade, o que não se restou verifi cado no 

presente procedimento.

XX - Noutro ponto, o recorrente deixou de infi rmar, de maneira 

adequada e sufi ciente, qual seria a violação daquilo que predispõe o 

artigo 7º, inciso X, da Lei n. 8.906/94 (usar da palavra, pela ordem, em 

qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer 

equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afi rmações 

que infl uam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura 

que lhe forem feitas), ou seja, especifi camente, não enfrentou de maneira 

adequada a não incidência da Súmula 284 do STF “É inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não 

permitir a exata compreensão da controvérsia”.

XXI - No que se refere à alegação de afronta ao disposto no artigo 

231 do CPP (salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar 

documentos em qualquer fase do processo), pelo não conhecimento de 

documentos novos pela e. Corte Regional, vale consignar que não é 

de ser admitida a pretensão recursal, uma vez que o indeferimento da 

produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do 

julgador, podendo ele, portanto, indeferir, desde que motivadamente, 

no presente caso por meio do reconhecimento da preclusão consumativa, 

as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, ao 

passo em que, chegar à conclusão diversa, demandaria a incursão 
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aprofundada acerca da viabilidade ou pertinência da prova, esbarrando 

no óbice da Súmula 07 do STJ, salvo nos casos de patente ilegalidade, o que 

não se restou verifi cado no presente procedimento.

XXII - Não há ofensa ao art. 619 do CPP (aos acórdãos 

proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão 

ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da 

sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, 

contradição ou omissão), eis que a prestação jurisdicional foi dada na 

medida da pretensão deduzida, tendo os votos condutores do acórdão 

recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração 

apreciado, de forma fundamentada, coerente e completa, as questões 

necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução 

jurídica diversa da pretendida.

XXIII - Quanto à tese defensiva no sentido de que a condenação 

teria se fulcrado apenas no depoimento do corréu, e não também em 

outros elementos de prova, não obstante a pretensão do agravante, 

alterar as premissas do acórdão, que consignou a existência de diversas 

provas materiais, a exemplo de mensagens eletrônicas, documentos e laudos, 

a corroborarem a prova oral produzida e que formam um quadro coerente 

com aquilo que restou reconhecido na sentença, impõe, de modo profundo, 

o reexame dos elementos de convicção inserto nos autos, com o 

indevido revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 

07 desta Corte de Justiça.

XXIV - No que tange a alegada afronta ao art. 317 do CP (solicitar 

ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 

fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 

indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem), alegando-se a ausência 

de comprovação quanto à relação entre o suposto recebimento da 

vantagem e a prática de ato de ofício pelo agravante, cumpre registrar 

que a e. Corte de origem demonstrou claramente todos os contornos a 

que se submete a idéia daquilo que se pode entender por ato de ofício, 

delineando, amplamente, por meios de dados empíricos, a atitude 

perpetrada pelo agravante, atrelando-a com as provas colacionadas ao 

feito, as quais consideraram que não se exige a demonstração de participação 

ativa do agravante em cada um dos contratos, sendo ele o garantidor de um 

esquema maior, que tinha por fi nalidade incrementar de modo subreptício 
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o fi nanciamento de partidos, pelo que agia nos bastidores para nomeações 

e manutenções de agentes públicos em cargos chaves para a empreitada 

criminosa, de modo que, qualquer solução diversa, inevitavelmente, 

levaria à indevida incursão no acervo fático-probatório, vedado pela 

Súmula 07 desta Corte.

XXV - No que pertine a tese de defesa consistente na falta 

absoluta de provas para a condenação, pode-se observar, por meio 

das argumentações exaradas pelo recorrente, que se pretende nada 

mais do que buscar, no mérito, a reanálise probatória, não para se 

atestar eventual atipicidade normativa, mas para se promover um novo 

julgamento, com cotejo analítico dos elementos de cognição, vedado pela 

Súmula 07 desta Corte.

XXVI - Quanto à alegação de ocorrência de bis in idem na 

condenação pelo delito de lavagem de dinheiro, pode-se observar que, 

apesar da condução dos argumentos apresentados pelo agravante, no 

sentido de se discutir qual tese serviria como vetor a nortear a presente 

insurgência, mais uma vez, busca-se adentrar na matéria fática, a fi m 

de merecer novo julgamento da causa, eis que o e. Tribunal de origem, 

f irmou seu entendimento com base nos elementos de cognição insertos 

nos autos, para concluir, de forma inequívoca, a autonomia do crime de 

lavagem de dinheiro frente ao crime antecedente, não se tratando, no caso, 

de mero exaurimento.

XXVII - Acerca da dosimetria da pena, revendo meu entendimento 

anterior, primeiro quanto ao crime de corrupção passiva, e no que se refere 

às circunstâncias descritas no artigo 59 do CP, não verifi co ilegalidade ou 

mesmo arbitrariedade na valoração negativa das quatro circunstâncias 

judiciais (culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime), 

consideradas pelo e. Tribunal de origem, todavia, reduzo o patamar 

estipulado pela c. Corte a quo e exaspero em 9 (nove) meses cada uma das 

vetoriais, considerando o intervalo de apenamento estabelecido no 

preceito secundário do tipo incriminador, o qual estabelece a pena de 2 

a 12 anos de reclusão, fi xando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

XXVIII - Já na segunda fase de aplicação da pena, deverá ser 

mantida a atenuante inserta no artigo 65, I, do CP, todavia, com a redução 

fi xada pelo e. Tribunal de origem, no patamar de 1/6 (um sexto), restando 

a reprimenda concretizada, portanto, em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses 

de reclusão.
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XXIX - Quanto à insurgência em relação § 1º, do artigo 317 

do CP, avaliar, em meio ao restrito âmbito de cognição dos recursos 

extremos, se o ato de ofício perpetrado pelo agravante, a sua atitude em 

infl uenciar na nomeação e manutenção de diretores da Petrobrás, além 

da representação da Estatal nas licitações e contratos, não integraria as 

atribuições do Presidente da República, demandaria profunda reanálise 

do quadro fático probatório, o que é vedado pela Súmula 07 desta Corte 

de Justiça.

XXX - Frente à tais considerações, e levando-se em conta a 

readequação das circunstâncias judiciais, com a manutenção das 04 

(quatro) vetoriais consignadas pela c. Corte de origem e a respectiva 

exasperação em 09 (nove) meses, bem como a redução da atenuante 

referente à maioridade em 1/6 (um sexto) e a majoração de 1/3 (um terço), 

inserta na causa de aumento de pena consignada no § 1º, do artigo 

317 do Estatuto Repressivo, fi xo a pena do crime de corrupção passiva em 

5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

XXXI - Quando ao crime de lavagem de dinheiro, no que se refere 

às circunstâncias descritas no artigo 59 do CP, tenho que deverá se 

manter presente somente aquela atinente à culpabilidade, extirpando-

se, pela fundamentação inadequada (vaga e sem embasamento fático 

e jurídico), as circunstâncias e conseqüências do crime, oportunidade em 

que fi xo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

XXXII - Já na segunda fase de aplicação da pena, deverá ser mantida 

a atenuante inserta no artigo 65, I, do CP, todavia, com a redução fi xada 

pelo e. Tribunal de origem, no patamar de 1/6 (um sexto), restando a 

reprimenda concretizada, portanto, em 3 (três) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão.

XXXIII - Não havendo causas de diminuição ou aumento de pena, a 

pena do crime de lavagem de dinheiro será, então, fi xada em 3 (três) anos e 

4 (quatro) meses de reclusão.

XXXIV - Pelo concurso material (CP, art. 69), devem ser somadas 

as penas do crime de lavagem de dinheiro (3 anos e 4 meses de 

reclusão) e aquela correspondente ao crime de corrupução passiva (5 

anos, 6 meses e 20 dias de reclusão), fi cando defi nida a pena total em 8 

(oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
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XXXV - No tópico relativo à suposta inobservância de parâmetros 

legais na aplicação da pena de multa, em um primeiro momento, tendo 

conta a remodulação da pena corporal, necessário se faz adequar o 

número de dias-multa, sendo que, para o crime de corrupção passiva, fi xo 

o quantum de 35 (trinta e cinco) dias-multa e para o crime de lavagem 

de dinheiro, 15 (quinze) dias multa, os quais, frente ao que dispõe o 

artigo 72 do Estatuto Repressivo, uma vez somados, correspondem à 50 

(cinquenta) dias-multa.

XXXVI - Quanto ao valor do dia-multa, não obstante a 

argumentação tecida pela defesa, verifi ca-se que a favorável condição 

socioeconômica do agravante foi devidamente explicitada no édito 

condenatório, sendo posteriormente confi rmada pelo e. Tribunal de origem, 

soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base nos 

dados concretos dos autos, razão pela qual, para desconstituir as decisões 

ordinárias, concluindo pela desfavorável condição f inanceira do então 

recorrente, seria inevitável a reapreciação dos dados fático probatórios do 

processo-crime, tarefa que é incompatível com a via do recurso especial, 

tendo em conta o disposto na Súmula 07 do STJ.

XXXVII - No mesmo sentido, quanto à alegada prescrição da 

pretensão punitiva, o recorrente propõe uma construção intelectiva de fatos, 

sugerindo, inclusive, a readequação do tipo penal, com a concatenação de 

ideais, o que demandaria a nova e exauriente reanálise da matéria fática-

probatória, quanto mais ao se constatar as datas corretas dos delitos em que 

se viu condenado o agravante, não havendo que se mensurar a ocorrência de 

lapso prescricional, mesmo considerando a idade superior a 70 anos quando 

da prolação a sentença, eis que tal incursão se faz vedada pela Súmula 07 

deste Tribunal Superior.

XXXVIII - No que toca ao argumento referente à reparação de 

danos, tenho que deverá ser mantida a respectiva condenação, todavia, 

como parâmetro indenizatório, revendo meu anterior entendimento, 

considerando que o agravante se encontra condenado pelo recebimento 

somente de parte da propina atribuída ao Partido dos Trabalhadores, 

consistente no valor de R$ 2.424.991,00, deverá ser o valor reparatório, 

nos moldes em que preconiza o artigo 384, IV, do CPP.

XXXIX - Naquilo que toca à progressão de regime condicionada 

à reparação do dano, ao que se pode observar, na esteira do acórdão 
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objurgado, é que a c. Suprema Corte reconheceu como constitucional o 

art. 33, § 4º, do Código Penal, que condiciona a progressão de regime, 

no caso de crime contra a Administração Pública, à reparação do dano 

ou à devolução do produto do ilícito.

XL - Quanto à possibilidade de se executar provisoriamente a 

reprimenda, após exauridas as instâncias ordinárias, denota-se que a 

decisão está em consonância com a jurisprudência tanto da c. Corte 

Suprema (HC n. 126.292/SP), quanto desta Corte de Justiça (HC n. 

434.766/PR).

Agravo Regimental parcialmente 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, dar parcial provimento ao agravo regimental, a fi m de remodelar 

as penas referentes aos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, para 

8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 dias-multa, bem 

como para reduzir o valor mínimo indenizatório a R$ 2.424.991,00, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Em relação à multa, vencido, em parte, o 

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que dava provimento em maior extensão 

(41 dias-multa).

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

Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília (DF), 23 de abril de 2019 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 8.5.2019

RELATÓRIO

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

contra decisão de minha relatoria, a qual conheceu em parte e, nessa extensão, 

negou provimento ao recurso especial interposto por Luiz Inácio Lula da Silva, 

com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ (fl s. 76.671-76.759).
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Ressai das alegações aventadas pelo agravante, a pretensão de que seja 

efetivado o juízo de retratação, insistindo nas mesmas teses já esboçadas quando 

da interposição do recurso especial.

Nesse diapasão, e, em sede preliminar, sustenta ser inadequado o julgamento 

monocrático do apelo extremo, eis que levaria, sob a ótica defensiva, à subtração 

“em primeira mão” (fl . 76.777), da análise pelo colegiado quanto às teses então 

avocadas pelo agravante, com a consequente inviabilização de sustentação 

oral pelos respectivos procuradores, vulnerando-se as garantias constitucionais 

da ampla defesa e do contraditório, bem assim as prerrogativas da advocacia, 

mormente pelo fato de se restarem as teses ventiladas na irresignação 

devidamente fundamentadas e de acordo com a jurisprudência das Cortes 

Superiores.

No mérito, destacando possíveis afrontas ao texto legal, busca demonstrar:

“(i) Inobservância das regras de determinação de competência, inclusive de 

jurisprudência assentada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema (INQ 4.130 

QO), em razão da inexistência de conexão instrumental entre os fatos relativos ao 

apartamento triplex e os aludidos contratos da Petrobras mencionados na denúncia, 

violando os arts. 69, 70, 76, 77, e 78, caput e inciso II, ‘a’, do CPP;

(ii) Ausência de imparcialidade do juiz sentenciante, por existência de interesse 

no desfecho processual e por possuir relação de inimizade capital com o Agravante, o 

que pode ser aferido a partir do exame subjetivo de sua imparcialidade, como também 

por meio de exame objetivo (aparência de imparcialidade), pois o magistrado não 

ofereceu à sociedade garantias de que o Agravante estava sendo processado por um juiz 

imparcial, em afronta aos arts. 254, I do CPP, e art. 145, IV, do CPC c/c art. 3º do 

CPP;

(iii) Atuação abusiva e despida da mínima isenção e impessoalidade dos 

Procuradores da República que atuaram no caso, afrontando os arts. 257 e 258 do 

CPP e art. 54.1, “a” do Estatuto de Roma;

(iv) Ausência de correlação entre a acusação e o acórdão condenatório, tendo 

o Agravante sido condenado por fatos distintos daqueles descritos na denúncia, 

maculando os arts. 383 e 384 do CPP;

(v) Cerceamento de defesa, materializado em reiterados indeferimentos de 

provas pertinentes e relevantes ao deslinde processual, fi xação de prazos exíguos para 

a defesa e atos arbitrários praticados em audiências, em dissonância com os arts. 158, 

231, 234, 400, § 1º, 402, e 619 do CPP e art. 7º, X, da Lei 8.906/94;
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(vi) Condenação fundada decisivamente em depoimento incriminatório do 

corréu Léo Pinheiro (chamamento de corréu), desacompanhado de documentos 

comprobatórios, vilipendiando o art. 4º, § 16º, da Lei 12.850/13;

(vii) Atipicidade da conduta atribuída ao Agravante, vez que foi condenado 

por lhe ter sido “atribuído” ou “reservado” um imóvel, ação não tipifi cada no preceito 

primário do delito de corrupção passiva, havendo violação ao princípio da legalidade, 

afrontando os arts. 1º e 317 do CP;

(viii) Atipicidade da conduta atribuída Agravante sob outro enforque, pois o 

acórdão deixou de indicar o ato de ofício hipoteticamente praticado por ele e necessário 

à confi guração do delito de corrupção passiva, conforme assentada jurisprudência desta 

Corte e do Supremo Tribunal; ainda que se considere como ato de ofício a nomeação e 

manutenção de diretores da Petrobras, a conduta ainda seria atípica, pois as referidas 

ações não estão inseridas no rol de atribuições do Presidente da República, inexistindo 

nexo causal entre conduta e resultado, o que viola os arts. 29 e 317 do CP;

(ix) Atipicidade da conduta atribuída ao Agravante ainda sob outra ótica, por 

não se poder imputar o resultado (fraudes na Petrobras) à conduta de meramente 

encaminhar nome ao Conselho de Administração da Petrobras, de modo que não 

houve criação de risco não permitido, tampouco realização deste (inexistente) risco no 

resultado, conforme ensina a teoria da imputação objetiva, aviltando os arts. 13 e 317 

do CP;

(x) Condenação lastreada em crime impossível, em razão de que a OAS 

Empreendimentos, apesar de ser a proprietária do imóvel, não detinha domínio sobre 

sua disponibilidade futura, uma vez que os direitos creditórios já haviam sido cedidos 

ao FGTS, o que afronta os arts. 17 e 317 CP;

(xi) Falta absoluta de provas para a condenação, infringindo os arts. 155 e 156 

do CPP;

(xii) Não confi guração do delito de lavagem de dinheiro, havendo bis in idem 

na condenação exarada pelo acórdão, pois, partindo-se da premissa de que o crime 

de corrupção se realizou, o recebimento da vantagem indevida de modo clandestino 

confi guraria, quando muito, mero exaurimento do delito de corrupção, o que desrespeita 

o art. 1º da Lei 9.613/98;

(xiii) Subsidiariamente, incorreta dosimetria da pena, havendo bis in idem na 

fi xação da pena base e determinação das circunstâncias judiciais, bem como aumento 

descabido de pena, pois o próprio acórdão não consegue indicar qual seria o ato de 

ofício específi co praticado pelo Agravante; referida exasperação de pena é indevida, 
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pois utilizada para evitar a prescrição da pretensão punitiva, o que deixa de observar 

os arts. 59 e 317, § 1º do CP;

(xiv) Inobservância dos parâmetros legais na aplicação da pena de multa, pois 

para sua fi xação observou-se tão somente a renda declarada relativa ao ano de 2016, 

enquanto deveria ter em conta sua renda média, afrontando o art. 60 do CP;

(xv) Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, vez que os supostos delitos 

de corrupção passiva e lavagem de dinheiro perpetrados pelo Agravante consumaram-

se, respectivamente, entre os anos de 2003/2004 e 2009, infringindo os arts. 107, IV, 

110 e 115 do Código Penal;

(xvi) Imposição de descabido valor a título de reparação de danos, violando o 

art. 387, IV do CPP;

(xvii) Invasão da competência do Juízo da Execução ante a determinação de 

que a progressão de regime fi caria condicionada à reparação do dano, permitindo que 

o Agravante possa permanecer preso por dívida civil, o que viola o art. 66, III, “b” da 

Lei n. 7.210/1984 e o art. 7.7 da CADH” (fl s. 76.771/76.774).

Pleiteia, também, que seja o presente agravo submetido a julgamento 

pela 5ª Turma deste Tribunal, para que seja reformada a decisão objurgada, com 

o conhecimento e provimento do apelo especial e a consequente anulação/reforma 

dos acórdãos condenatórios, a fi m de se declarar as nulidades processuais aventadas; 

absolver o agravante da injusta condenação; ou, ainda, reconhecer a prescrição da 

pretensão punitiva.

Alternativamente, frente às alegadas contrariedades aos invocados 

dispositivos de Lei Federal, busca redimensionar o quantum da pena para o 

mínimo legal, bem como rever o valor fi xado a título de reparação de danos e de 

multa, ou, ainda, afastar a indevida invasão da competência do juízo da execução 

penal.

Foi impetrado Habeas Corpus junto ao c. Supremo Tribunal Federal, 

oportunidade em que o em. Min. Edson Fachin negou seguimento ao mandamus, 

eis que não demonstrada causa de ilegalidade fl agrante ou teratologia a legitimar 

a excepcional concessão da ordem de ofício (STF - HC n. 165.973/PR, DJe de 

21/02/2019).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, por meio de 

sua Subprocuradora-Geral da República Aurea Maria Etelvina Nogueira 

Lustosa Pierre, não obstante, em um primeiro momento, tenha opinado pelo 
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não conhecimento do recurso especial (fls. 76.416-76.447), pugnou, nesta 

oportunidade, pelo conhecimento e provimento da irresignação, a fi m de se 

possibilitar a participação da defesa, com publicação de pauta e consequente 

julgamento pelo colegiado competente (fl s. 76.891-76.969).

O Recorrente, às fl s. 76.975/77.358, alegando fatos novos:

“I. Requer-se, com amparo no art. 8.2 do Pacto de San José da Costa Rica, no art. 

938 do CPC c.c o art. 3o do CPP, na Súmula 456/STF e no magistério jurisprudencial 

do RE 346.736 AgR-ED (Relator Min. Teori Zavascki), a excepcional conversão do 

julgamento em diligência, ofi ciando-se a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), com 

endereço em Av. República do Chile, 65 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20.031- 912, 

para:

I.1.Querendo, se manifestar sobre os fatos apontados no petitório, expondo as 

razões para que ofereça versões antagônicas, nos Estados Unidos da América e no 

Brasil, sobre os mesmos fatos, esclarecendo-se, afi nal, qual dos dois relatos corresponde 

à verdade;

I.2. Juntar aos autos (a) cópia integral dos autos do processo em que foram 

fi rmados o Non-Prosecution Agreement (DoJ) e o Cease-And-Desist-Order (SEC) 

com autoridades estadunidenses; bem como (b) cópia de todas as tratativas escritas 

mantidas com autoridades estadunidenses e com o Ministério Público Federal 

que anteciparam a assinatura dos referidos acordos; e ainda (c) cópias de outros 

documentos relacionados aos acordos em questão (correspondência, pré-acordos e 

acordos), possivelmente havidos pela Petrobras, que se relacionem com afi rmados crimes 

ocorridos na empresa e que foram tratados na denúncia originária da condenação da 

qual se insurge.

II. Requer-se seja determinado ao Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba/

PR que conceda ao Recorrente acesso irrestrito aos processos de n. 5053343-

32.2014.4.04.7000,5003455-60.2015.4.04.7000, 5005238-87.2015.4.04.7000, 

5009225-34.2015.4.04.7000, 5020678-26.2015.4.04.7000, 5039152-

45.2015.4.04.7000, 5039688-56.2015.4.04.7000 5057296-67.2015.4.04.7000, 

5031752-43.2016.4.04.7000, 5036358-17.2016.4.04.7000, 5004569-

63.2017.4.04.7000, 5019137-84.2017.4.04.7000. 5033702-53.2017.4.04.7000, 

que atualmente lá tramitam sob sigilo (cooperação internacional entre Brasil e 

Estados Unidos), cadastrando-se nas respectivas plataformas de acompanhamento 

processual (e-proc) o advogado Cristiano Zanin Martins, OAB/SP 172.730.
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II.1. Após a concessão de acesso, pede-se seja conferido prazo razoável à Defesa 

para análise das evidências e juntada de documentos pertinentes ao deslinde do feito, 

que deverão ser considerados quando do julgamento deste processo.

III. Também se mostra necessária a juntada dos documentos de n. 10 a n. 

15, relacionados a detalhes sobre os processos de delação premiada envolvendo ex-

executivos da OAS, para que sejam considerados quando do julgamento de mérito, na 

forma do art. 493, caput do CPC.

IV. Por f im, requer-se seja determinado o sobrestamento do presente apelo 

até o julgamento do Habeas Corpus n. 165.973, que contesta a higidez da decisão 

monocrática proferida por esta Relatoria (23.11.2018), e que será, pela via do 

agravo regimental, apreciado pela C. 2a Turma do Supremo Tribunal Federal” (fl s. 

770354/77035).

Já às fl s. 77.362-77.395, suscitando matéria de ordem pública, pleiteia a 

incompetência absoluta, ratione materiae, da tramitação e do julgamento da 

Ação Penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000 nas instâncias ordinárias, bem como 

seja declarada a nulidade de todos os atos praticados pelos órgãos judiciários 

alegados incompetentes, com a conseqüente remessa do processo à Justiça 

Eleitoral, para que a matéria seja deduzida perante o juiz natural da causa e por 

este então julgada.

Às fl s. 77.396-77.399, mais uma vez, almeja a prévia intimação da sessão 

de julgamento da presente irresignação.

Mais uma vez instado o Ministério Público Federal, em parecer de 

difícil intelecção, a Subprocuradora-Geral da República Aurea Maria 

Etelvina Nogueira Lustosa Pierre, manifesta-se às fl s. 77.410-77.418, todavia, 

postulando diligências desconexas à matéria de fundo travada no procedimento, 

colacionando, para tanto, jurisprudência que não se anela à hipótese, a fi m de, 

nessa esteira, requerer:

“Assim, o Ministério Público Federal (MPF) vem:

I - pelo sobrestamento da Petição, tendo em vista a determinação do STF - na 

ADPF n. 568, Medida Cautelar em que determinou a “(...) a suspensão de todas as 

ações judiciais, em curso perante qualquer órgão ou Tribunal, ou que, eventualmente, 

venham a ser propostas e que tratem do objeto impugnado na presente ADP”;

1.1 - sobrestamento coincidente com o pedido fi nal de sobrestamento do feito em 

virtude do julgamento do HC n. 165.973 - pautado no STF para julgamento em 12/ 

4/ 2019 (AgRg);
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II - em nome do Princípio da Eventualidade - pela aplicação do CPC - art. 

938, § 3º e RI/STJ - art. 168”.

Em continuidade, posiciona-se a Subprocuradora-Geral da República Aurea 

Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre, agora de encontro ao Regimento interno 

desta Corte Superior, “pelo deferimento da prévia intimação do julgamento do Agravo 

Regimental, como adotado pelo STF para o Agravo Regimental também da Parte, 

contra Decisão no HC n. 165.973, pautado para 12/4/2019” (fl s. 77.419-77.420).

Novamente chamada a se manifestar, a Subprocuradora-Geral da 

República Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre, desta vez, opina pelo 

não deslocamento de competência para a Justiça Eleitoral (fl s. 77.425-77.440).

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, em apertada síntese, a necessidade de reforma do 

decisum guerreado, sob o argumento não só de ofensa ao princípio da colegialidade, 

mas também pelo fato de não estarem os vetores defensivos pacifi cados no seio dos 

Tribunais Superiores, razão pela qual não se faria legítima a mera aplicação das 

súmulas colacionadas, eis que se restaram preenchidos, sob a ótica defensiva, todos os 

requisitos legais e constitucionais necessários ao conhecimento e provimento do apelo.

Cumpre destacar, inicialmente, que o agravo regimental deve trazer novos 

argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente fi rmado, sob pena 

de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Nesse compasso, muito embora o teor das razões suscitadas no presente 

recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar o decisum de fl s. 76.671-

76.759, ao contrário, os argumentos ali externados por esta relatoria merecem, 

s.m.j., na sua integralidade, ser ratifi cados pelo Colegiado.

Vale registrar, em sede preliminar, o consignado pelo agravante quanto à 

alegada inadequação do julgamento monocrático do recurso especial, in verbis:

“O presente agravo regimental se insurge contra decisão monocrática proferida 

pelo e. Min. Felix Fischer que se encontra, sempre com o devido acatamento: (i) 
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desprovida de fundamentação idônea, em afronta ao princípio da fundamentação 

das decisões judiciais (art. 93, IX da CF) e (ii) em manifesta contrariedade com 

a evidência dos autos, por ser patente que o Recurso Especial veiculado mostra-se 

(ii.1) inserido nas balizas legais que estabelecem os requisitos de cognição dos recursos 

extraordinários, desnecessitando-se de incursão no arcabouço fático e probatório, 

(ii.2) devidamente fundamentado, e (ii.3) em consonância com a jurisprudência dos 

Tribunais Superiores, inclusive com precedentes de lavra deste Relator, como será 

exposto no decorrer do presente instrumento recursal.

Assim, evidente a inadequação do julgamento monocrático do Recurso Especial, 

que subtraiu do Colegiado a análise em primeira mão das relevantes teses veiculadas 

no apelo. Ao assim proceder, retirou-se do Agravante o direito de participação do 

julgamento, incluindo-se à realização de sustentação oral por sua Defesa Técnica, o 

que afronta, sem peias, a garantia constitucional da ampla defesa (CR/88, art. 5º, 

LV). Ademais, tendo em vista a praxe deste Relator em levar agravos regimentais 

diretamente em mesa para julgamento pelo Colegiado, sem prévia inclusão em 

pauta, ou qualquer espécie de intimação da Defesa, faz-se recair sobre esta, acaso 

deseje acompanhar pessoalmente o julgamento, oportunidade em que obstina 

suscitar todas as questões de ordem e prestar todos os esclarecimentos de fato que se 

evidenciarem necessários, o insustentável ônus de comparecer a todas as sessões da 

Colenda 5ª Turma a partir da presente data.

A conjuntura acima descrita colide frontalmente com as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV da CF), bem como 

desrespeita as prerrogativas da advocacia, basilares em um genuíno Estado 

Democrático de Direito e tuteladas em sede constitucional (art. 133 da CF) e 

infraconstitucional (art. 7º, X da Lei n. 8.906/1994).

[...]

À luz dos fatos acima delineados, afi gura-se indispensável que o eminente 

Relator exerça o juízo de retratação para reconsiderar o seu decisum anterior e 

submeter o Recurso Especial diretamente ao Colegiado, preservando o exercício do 

direito de Defesa do Agravante.

Acaso não haja reconsideração, pede-se que, ao menos, assegure-se a efetiva 

participação da Defesa Técnica no julgamento do agravo regimental, sendo necessário, 

para tanto, que: (i) inclua-se o recurso na pauta de julgamento da Colenda 5ª 

Turma, intimando-se esta Defesa da data de realização do ato judicial, e (ii) 

permita-se a realização de sustentação oral, ante a relevância, complexidade e, 

acima de tudo, viabilidade do Recurso Especial, como será novamente repisado ao 

longo desta peça” (fl s. 76.777-76.778).
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Pois bem. Insta registrar, antes mesmo da devida incursão nas irresignações 

trazidas à baila, que o c. Supremo Tribunal Federal, por meio do em. Ministro Edson 

Fachin, negou seguimento ao habeas corpus naquela e. Corte impetrado contra 

a decisão monocrática ora guerrada, eis que não demonstrada causa de ilegalidade 

fl agrante ou teratologia a legitimar a excepcional concessão da ordem de ofício, in 

verbis:

“3. A inadequação do habeas corpus não impede a concessão da ordem de ofício, 

desde que presente causa confi guradora de fl agrante ilegalidade ou teratologia, o 

que passo a examinar. Portanto, ainda que não caiba conhecer do habeas corpus 

diante do que é pacífi ca jurisprudência deste Tribunal, tem se admitido examinar a 

possibilidade de concessão da ordem ex offi  cio.

3.1. Em primeiro lugar, aduz a defesa a ausência de fundamentação da 

decisão ora combatida, cenário a inobservar o dever constitucional de motivação 

das decisões judiciais (art. 93, IX, CRFB).

Acerca do tema, enuncia o Código de Processo Civil o seguinte:

‘Art. 489. (…)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 

explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto 

de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justifi car qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em 

tese, infi rmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identifi car 

seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 

àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 

invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento 

ou a superação do entendimento.’

Em que pese o legítimo inconformismo da atilada defesa, verifi co que o ato 

jurisdicional questionado, independentemente do acerto ou desacerto da conclusão 
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explicitada, encontra-se fundamentado. Aqui, neste momento, não se aprecia a 

justiça ou a correção da decisão, pois não é isso que agora (neste HC) está em causa.

Com efeito, em extensa decisão (86 laudas), o Ministro Relator discorreu 

sobre as teses articuladas pela defesa, enfrentando os argumentos vertidos.

Observou-se, em síntese, que as pretensões aviadas esbarravam, em linhas 

gerais, em questões afetas à impossibilidade de reexame de fatos e provas em 

sede especial (Súmula 7/STJ), à apontada def iciência de fundamentação e à 

compatibilidade do acórdão recorrido com a jurisprudência daquele Tribunal 

Superior.

Em suma, acertadamente ou não, depreendo que o ato judicial explicitou 

as razões jurídicas que, embora contrariamente aos interesses do recorrente, 

levaram ao convencimento do Ministro Relator acerca da impossibilidade de 

prosseguimento da irresignação excepcional, permitindo a compreensão e 

impugnação do comando decisório.

3.2. Em segundo lugar, cabe enfrentar o tema afeto à regularidade da atuação 

unipessoal do Relator.

Com efeito, a Constituição da República (art. 96, I), em decorrência da 

independência entre os poderes, confere aos Tribunais atribuição para elaboração de 

seus Regimentos Internos, direcionados à disposição acerca do funcionamento da ordem 

de seus serviços, inclusive sob a perspectiva da racionalidade da prestação jurisdicional.

Em relação à matéria, já decidiu esta Suprema Corte:

‘O regimento interno dos tribunais é lei material. Na taxinomia das normas 

jurídicas o regimento interno dos tribunais se equipara à lei. A prevalência de uma ou 

de outro depende de matéria regulada, pois são normas de igual categoria. Em matéria 

processual prevalece a lei, no que tange ao funcionamento dos tribunais o regimento 

interno prepondera.“ (ADI 1.105 MC, Relator(a): Min. Paulo Brossard, Tribunal 

Pleno, julgado em 03/08/1994, grifei)’

Cabe sopesar que esta Suprema Corte reputa legítima a atuação unipessoal do 

Relator, sem que a autorização regimental de provimentos monocráticos confi gure, 

por si, vulneração ao Princípio da Colegialidade.

[...]

Com efeito, a autorização de atuação unipessoal fundamenta-se ainda em 

razões de gestão processual e na adequação de replicação de pronunciamentos 

antecedentes do Estado-Juiz, circunstância a prestigiar a uniformidade e 

integridade da jurisprudência da Corte.
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No caso concreto, a decisão atacada alicerçou-se no art. 255, § 4º, II, do 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça que, à semelhança do prescrito 

no RISTF, confere ao Relator atribuição para negar trânsito a recurso especial que 

contrarie prévio entendimento fi rmado por aquele Tribunal.

Em tais casos, a atuação do Relator não confi gura vulneração ao Princípio 

da Colegialidade, inclusive pela possibilidade, concretamente verifi cada no caso, 

de submissão da matéria ao órgão colegiado mediante interposição de agravo 

regimental.

3.3. Em terceiro lugar, sublinha a defesa que a possibilidade de emprego 

de agravo regimental não afastaria o gravame imposto à defesa, forte na 

inviabilidade de realização de sustentação oral e pela inexigência de intimação da 

defesa acerca do julgamento do respectivo agravo, que independeria de pauta.

Não se deve mesmo olvidar que o direito de defesa e as garantias processuais são 

prerrogativas legítimas e inafastáveis diante do Estado Constitucional e do direito 

democrático insculpido na Constituição da República.

Calha enfatizar que esta Suprema Corte, ao enfrentar especifi camente o 

tema atinente ao descabimento no âmbito do RISTF de sustentação oral em agravo 

regimental, já decidiu:

‘Impossibilidade de sustentação oral em sede de ‘agravo regimental’. - Não 

cabe sustentação oral, em sede de ‘agravo regimental ’, considerada a existência de 

expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em 

norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal 

Federal (RTJ 137/1053 - RTJ 152/782 - RTJ 158/272-273 - RTJ 159/991-992 

- RTJ 184/740-741, v.g.).” (Pet 2.820 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, 

Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2004, grifei)

‘O Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou 

o entendimento de que ‘não cabe sustentação oral, em sede de agravo regimental ’, 

considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 

131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida 

pelo Supremo Tribunal Federal ’ (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. (RHC 

144.674 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 

09/04/2018, grifei)

De tal modo, a expressa inadmissão regimental de sustentação oral em sede 

de agravo regimental, segundo posição consolidada desta Suprema Corte, não 

confi gura constrangimento ilegal. É certo também que a aplicação prática da regra 

regimental não pode violar garantias constitucionais.
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Com relação à dispensa de inclusão em pauta, nada obstante, já se pronunciou 

esta Suprema Corte:

‘Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental 

no recurso extraordinário. Embargos acolhidos para prestar esclarecimentos, sem 

modifi cação da decisão embargada. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que 

revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras constantes do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) que não permitem sustentação oral 

em determinados processos (art. 131, § 2º) e que defi nem as hipóteses de desnecessidade 

de prévia inclusão em pauta de certos feitos (art. 83, § 1º, III). Precedentes. II - 

Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modifi cação da 

decisão embargada.” (RE 1.018.956 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. Ricardo 

Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, grifei)

A racionalidade dos precedentes desta Corte, calcada em questões atinentes ao 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, aplica-se, mutatis mutandis, 

aos questionamentos derivados do Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça, dada a similitude dos dispositivos e a equivalência de pressuposto de 

validade (qual seja, o art. 96, I, CRFB).

Cingiu-se o exame desta impetração aos elementos formais ou procedimentais 

concernentes à orientação da jurisprudência deste STF quanto ao não cabimento, 

óbice que decorre da via eleita para traduzir a legítima irresignação da parte; o 

caminho processual escolhido deduz debate sobre pressupostos de admissibilidade 

do recurso, o que esbarra em farta jurisprudência do STF. Ademais, na 

seara da eventual concessão de of ício, a defesa não evidenciou prima facie 

ausência de fundamentação na decisão impugnada, ainda que à parte se lhe 

af igure compreensivelmente injusta ou mesmo incorreta. A decisão atacada 

foi proferida monocraticamente pelo Relator no STJ; a colegialidade é sempre 

desejável, recomendável ou mesmo necessária; de qualquer modo, o proceder está 

regimentalmente autorizado e o recurso respectivo será colegiadamente apreciado. 

E, quanto ao aspecto da sustentação oral, direito da parte e dever da jurisdição, 

a questão se desata num primado lógico: se não há direito subjetivo da parte à 

sustentação oral em sede desse agravo regimental, inocorre ofensa a essa garantia 

a não publicação prévia de pauta. É certo que abrolha do fato processual em tela 

circunstância que eventualmente poderia malferir direito constitucional da parte: 

em momento algum, no cenário de monocrática agravada e posteriormente a ser 

apreciada em colegiado sem prévia publicação de pauta, à parte facultou-se a 

ciência prévia da sessão para ao menos acompanhar o julgamento. A verticalização 

dessa circunstância não veio, contudo, nitidamente minudentada nesta específi ca 
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impetração, especialmente para demonstrar que o habeas corpus seria a via 

realmente adequada para sanar o que se aportou.

Por tais razões, não se afi gura demonstrada causa de ilegalidade fl agrante ou 

teratologia a legitimar a excepcional concessão da ordem de ofício.

4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, nego seguimento 

ao habeas corpus. (STF - HC 165.973/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson 

Fachin, DJe 21/02/2019).

No presente feito, o que se denota, mais uma vez, é que busca o agravante, 

por meio de mero discurso retórico, emplacar a pretensão defensiva, com 

a interpretação, em favor próprio, tanto das normas constitucionais/legais, 

como também da exegese a ser conferida à jurisprudência dos Tribunais 

Superiores, considerando correta aquelas que venham a se anelar às respectivas 

teses e taxando de ilegal, abusivo e inconstitucional as outras que, porventura, 

não se postam a atender seus interesses, como vem se pautando em todo o 

procedimento.

Salienta-se que, ao contrário do alegado pelo agravante, não há como 

qualifi car a decisão guerreada, em nenhuma hipótese, de teratológica ou mesmo 

manifestamente contrária ao entendimento seja do c. Supremo Tribunal Federal 

ou mesmo desta Corte Superior, valendo rememorar, inclusive, que, em sede 

de juízo de admissibilidade, a c. Corte Regional somente conheceu do recurso 

especial quanto à uma das diversas intelecções apresentadas pela defesa (fl s. 

75.136-75.161).

Pontua-se, nesse diapasão, que a negativa de seguimento da via extrema 

por esta relatoria se edifi ca, em regra, de um lado, pela falta da imprescindível 

tecnicidade exigida nos recursos excepcionais (a qual se pretende reparar, pela 

via argumentativa, com a presente via recursal), o que ensejou a aplicação do 

óbice dos verbetes 283 e 284 da c. Corte Suprema e, de outro, pela insistente 

pretensão do recorrente de novamente ver analisado os apontamentos já 

enfrentados por este Tribunal Superior, ou mesmo a nova apreciação de fatos já 

julgados em exauriente juízo cognitivo pelas instâncias ordinárias, o que atrairia, 

inevitavelmente, o revolvimento do conjunto probatório, vedado pela Súmula 07 

desta Corte de Justiça.

No compasso, frente às imputações dirigidas a este relator, deve-se consignar 

que o art. 932, III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3º do 

Código de Processo Penal, estabelece como incumbência do Relator “não conhecer do 
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recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especifi camente os 

fundamentos da decisão recorrida.”

Na mesma linha, o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, nos 

artigos 34, inciso VII, e 255, § 4º, permitem ao relator julgar monocraticamente 

recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especifi camente todos 

os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses 

em que há entendimento fi rmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência 

consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a 

respeito da matéria debatida no recurso.

Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, 

em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual “o relator, monocraticamente 

e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando 

houver entendimento dominante acerca do tema”.

Observa-se, nesse turno, que a regra transcrita tem por fi nalidade, dentre 

outras, a de autorizar o Relator a apreciar monocraticamente matéria já julgada 

pelo Tribunal, ou que não venha a ultrapassar o juízo de admissibilidade, a fi m de se 

remeter ao exame do colegiado somente temas com tamanha carga de complexidade, 

à qual, diga-se, segue diretamente atrelada à natureza da proposta apresentada, in 

casu, eventual contradição, ou negativa de vigência, a tratado ou lei federal, que 

ainda demandam certo amadurecimento hermenêutico por parte do colegiado, vale 

dizer, complexidade jurídica, que não deve ser confundida com repercussão social 

ou política do demandado, tal qual pretende fazer acreditar o agravante, com a 

construção argumentativa lançada no recurso.

Desse modo, não há falar em excesso na decisão monocrática ora atacada, 

eis que não afronta, de nenhuma forma, o princípio da colegialidade e tampouco 

conf igura cerceamento de defesa, quando todas as questões são vastamente 

apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição do presente 

recurso, permite, ainda, que a matéria seja apreciada pelo colegiado, o que afasta, 

absolutamente, eventual mácula inserida pelo agravante.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

Penal. Agravo regimental no recurso especial. Crime contra a ordem tributária. 

Princípio da colegialidade. Ausência de ofensa. Decisão proferida com observância 

do RISTJ e do CPC. Princípio da insignifi cância. ICMS. Impossibilidade. Tributo 

de competência estadual. Inovação recursal. Reconhecimento. Continuidade 

delitiva. Impossibilidade. Ausência de requisitos. Reexame de fatos e provas. 

Inadmissibilidade. Súmula 7/STJ.
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I - A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não 

apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas 

decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio 

do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a 

interposição do presente agravo regimental.

[...]

Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1.768.191/SP, Quinta Turma, de 

minha relatoria, DJe de 14/11/2018, grifei).

Agravo regimental em habeas corpus. Princípio da colegialidade. Ausência de 

ofensa. Decisão proferida com observância do RISTJ e do CPC. Writ substitutivo 

de recurso ordinário. Organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. 

Não ocorrência. Ausência de constrangimento ilegal. Agravo desprovido.

1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não 

apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas 

decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio 

do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a 

interposição do presente agravo regimental.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC n. 445.378/RN, 

Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/8/2018, grifei).

Processual Penal. Agravo regimental no habeas corpus. Revolvimento fático-

probatório. Ausência de novos fundamentos para afastar a decisão agravada. 

Manutenção. Ofensa ao princípio da colegialidade. Agravo não provido.

1. Se os argumentos trazidos pelo agravante em nada inovaram, não sendo 

sufi cientes para alterar o entendimento adotado, deve ele ser mantido por seus 

jurídicos e próprios fundamentos.

2. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo 

em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, 

mediante a interposição de agravo regimental.

3. Agravo regimental improvido (AgRg no HC n. 388.589/RS, Sexta Turma, Rel. 

Min. Nefi  Cordeiro, DJe de 15/02/2018, grifei).

Noutro compasso, já no que diz respeito ao pedido de inclusão do agravo 

na pauta de julgamento, intimando-se a defesa da data de realização do ato 

judicial e permitindo a realização de sustentação oral, de igual modo, não merece 

acolhimento, eis que, em assim agindo, estar-se-ia maculando o Regimento 

Interno desta Corte, eis que o julgamento dos recursos, agravos regimentais em 

matéria criminal, independe de prévia publicação da pauta para a intimação das 
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partes, conforme dispõe o art. 258 do RISTJ, podendo o feito ser apresentado 

em mesa, levando-se em conta os critérios elencados por cada relator.

Tal disposição, registra-se, está em plena consonância com a previsão de 

não comportar, in casu, o agravo regimental a possibilidade de sustentação oral 

(art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ).

Sobre o tema, colaciono o entendimento da Terceira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, qual seja:

Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de divergência 

em recurso especial. Inexistência de nulidade da sessão de julgamento do 

regimental devido à pouca antecedência com que foi noticiada, no site do STJ, 

a data em que ocorreria o julgamento. Recurso que não aponta nenhum dos 

vícios listados no art. 619 do CPP. Prequestionamento de matéria constitucional. 

Impossibilidade. Pretensão de reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos 

rejeitados.

1. O Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que 

trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, 

dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com 

a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, 

IV, do Regimento Interno do STJ). A jurisprudência pacífi ca do STJ, que remanesce 

válida na seara penal mesmo após o advento da Lei n. 13.105/2015, se orienta no 

sentido de que, havendo previsão de julgamento do recurso em mesa, sem direito 

das partes de efetuar sustentação oral, é desnecessária a prévia notifi cação da defesa 

sobre a data em que ocorrerá tal julgamento. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp 532.041/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado 

em 14/10/2014, DJe 06/11/2014; HC 229.593/PE; EDcl no AgRg no HC 282.091/

RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 

21/03/2014; HC 223.344/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 

julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015; Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 24/09/2013. Situação em que 

a informação sobre o julgamento do Agravo Regimental da defesa somente 

foi divulgada no site do STJ, como ocorre com os dois Agravos Regimentais em 

matéria penal.

2. Não há como se aplicar analogicamente, ao agravo regimental, o 

disposto no art. 1.024, § 1º, do novo CPC, que determina que os embargos de 

declaração não julgados na sessão subsequente deverão ser incluídos em pauta 

automaticamente. A aplicação analógica somente tem lugar na lacuna da lei, o 

que não ocorre no caso concreto, seja porque o novo CPC dispôs expressamente 

sobre o agravo interno em seu art. 1.021, seja porque esta Corte já decidiu 

que, no tocante ao agravo de decisão monocrática de Relator, na seara penal a 

matéria não acompanha as deliberações do CPC de 2015, posto que há legislação 
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específi ca sobre o tema no art. 39 da Lei 8.038/90 e no art. 798 do Código de 

Processo Penal.

3. Se a defesa já havia obtido um prévio adiamento do julgamento do 

regimental, o que lhe deu a oportunidade de elaborar e distribuir memoriais antes 

da sessão em que ocorreu seu julgamento, e não se revelaram necessários outros 

esclarecimentos além dos postos no relatório e voto do Relator do recurso, não há 

como se identifi car prejuízo que possa ter advindo da ausência do advogado da 

defesa na sessão de julgamento, sendo de se aplicar à questão o brocardo pas de 

nullité sans grief (art. 563 do CPP).

[...]

7. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/

RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/05/2017, grifei).

Cito ainda os seguintes precedentes:

Agravo regimental no recurso especial. Sustentação oral pelo advogado. 

Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. A ausência de previsão 

normativa para sustentação oral no julgamento do agravo regimental, nos termos do 

art. 159 do RISTJ, não viola do princípio da ampla defesa.

[...]

3. Agravo regimental desprovido (AgRg nos REsp n. 1.486.971/RJ, Quinta 

Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 23/5/2018, grifei).

Embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Tráfi co internacional de entorpecentes. Preliminar de nulidade. Realização de 

sustentação no agravo regimental em matéria penal. Art. 159 do RISTJ. 

Impossibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da 

decisão que inadmitiu o recurso especial. Decisão mantida. Agravo regimental 

desprovido. Alegação de omissão no acórdão embargado. Inocorrência. 

Embargos rejeitados.

I - Não se há falar em nulidade ou cerceamento de defesa por eventual 

supressão ao direito de realização de sustentação oral, sobretudo quando 

tal pedido é realizado em sede de agravo regimental, tendo em vista o 

comando contido no art. 159 do Regimento Interno do Superior Tribunal de 

Justiça, que não prevê tal hipótese.

[...]

Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.181.808/MG, 

Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 21/5/2018, grifei).

Ainda no seio das preliminares, cabe pontuar, na mesma esteira do já 

decidido no recurso especial, que não merece trânsito o pedido inserto no item 
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380 (fl s. 74.652) (“Não obstante, a fi m de afastar qualquer alegação de preclusão, à 

luz do art. 26-C da Lei Complementar 64/1990, pugna-se, desde já, o afastamento 

de eventual situação de inelegibilidade diante dos relevantes fundamentos acima 

apresentados que evidenciam o caráter ilegal da condenação imposta ao recorrente” 

- fl . 74.652), não somente pela perda superveniente do respectivo objeto, em 

razão do indeferimento do pedido de registro de candidatura do recorrente à 

Presidência da República, pelo c. Tribunal Superior Eleitoral, como também 

pelo já deliberado no julgamento do Habeas Corpus n. 434.766/PR/STJ 

(quando se analisou a possibilidade de execução provisória da pena do agravante), 

oportunidade em que fi cou consignado que o referido tema não teria sido 

abordado pelo e. Tribunal de origem, ao passo em que, uma vez analisado por 

esta Corte de Justiça, confi gurar-se-ia indevida supressão de instância.

Na mesma toada, sob o manto daquilo que se pretende emplacar como fato 

novo, pontua o agravante:

“Fatos novos. Necessária conversão do julgamento em diligência. Amparo no 

art. 8.2 do Pacto de San José da Costa Rica e art. 938 do CPC. Súmula 456/STF: 

‘O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, 

aplicando o direito à espécie”. RE 346.736 AgR-ED (Relator Min. Teori Zavascki): 

“Esse ‘julgamento da causa’ consiste na apreciação de outros fundamentos que, invocados 

nas instâncias ordinárias, não compuseram o objeto do recurso extraordinário, mas que, 

‘conhecido’ o recurso (vale dizer, acolhido o fundamento constitucional nele invocado 

pelo recorrente), passam a constituir matéria de apreciação inafastável, sob pena de 

não fi car completa a prestação jurisdicional’. Primeiro fato novo: Acordo da Petrobras 

com autoridades norte-americanas. Petrolífera adotou versões diametralmente opostas 

sobre os mesmos fatos, variando conforme a jurisdição a que se responde. Nos EUA, a 

Petrobras reconheceu culpa perante o Departamento de Justiça (item 52 do NPA) e 

identifi cou os executivos e políticos supostamente envolvidos, sem qualquer referência 

direta ou indireta ao ex-Presidente Lula. Já no Brasil, a petrolífera se diz vítima, 

assumiu posição de assistente de acusação e encampou a versão acusatória contra Lula. 

Necessidade de conversão do julgamento em diligência a fi m de que sejam apreciados e 

esclarecidos os documentos fi rmados na jurisdição estadunidense e seus desdobramentos 

no Brasil e também para que sejam prestados os necessários esclarecimentos pelos 

envolvidos. Segundo fato novo: MPF reconheceu em petição sobre a fundação de R$ 

2,5 bilhões que há 13 acordos de cooperação com autoridades norte-americanas que 

tramitam perante este Juízo que dizem respeito à Lava Jato e que foram sonegados 

da Defesa – mais do que isso, sequer a existência era confi rmada – a despeito de 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 31, (254): 973-1422, abril/junho 2019 1023

sucessivos requerimentos de acesso. Requerimento de providências fundamentais e 

imprescindíveis para elucidar a real situação jurídica da Petrobras e o “contexto” 

acusatório Terceiro fato novo: Em processo judicial (reclamação trabalhista) constam 

documentos que apontam que o Sr. José Adelmário Pinheiro (Leo Pinheiro) fez 

pagamentos com o objetivo de modular delações. Fato denunciado por ex-executivo da 

OAS que torna ainda mais passível de descrédito o depoimento prestado pelo corréu 

para incriminar o ex-Presidente Lula em troca de benefícios. Necessidade, ademais, de 

sobrestamento do feito até fi nal julgamento do HC n. 165.973/STF”.

Ao que se pode observar, também não há como prosperar, no ponto, a tese 

defensiva, não se fazendo possível extrair dos artigos e da narrativa apresentada 

pelo agravante (artigo 938 do CPC e artigo 8.2 do Pacto de San José da Costa 

Rica, c/c artigo 3º do CPP), qualquer similitude fática ou jurídica com o objeto 

do recurso, uma vez que a matéria apresentada escapa, em absoluto, a moldura fática 

estampada no acórdão e não se encontra entre as hipóteses abarcadas pela norma 

quanto à eventual necessidade de conversão do feito em diligência para posterior 

julgamento, eis que não há nenhuma necessidade da análise de outros fatos, nem 

mesmo de outros documentos para que se possa efetivar o desfecho do presente feito, 

pretendendo a defesa, mais uma vez, a realização de novo julgamento, com nova 

e indevida reabertura do quadro de instrução probatória e instalação de um novo 

contraditório no âmbito procedimental do recurso extremo.

No mesmo sentido, e desde já, não cabe deferir a juntada de documentos 

relacionados a detalhes sobre outros processos de delação premiada envolvendo 

ex-executivos da OAS (que nada mais são: Doc. 10 - Inicial da Reclamação 

Trabalhista ajuizada por Adriano Santana; Doc. 11 - Documentos comprobatórios 

juntados à inicial da Reclamação Trabalhista ajuizada por Adriano Santana Quadros 

de Andrade; Doc. 12 - Razões fi nais apresentadas pelo Sr. Adriano Santana Quadros 

de Andrade; Doc. 13 - Ata da audiência realizada em 10.10.2018, referente aos 

autos da Reclamação Trabalhista n. 1000911-90.2018.5.02.0031; Doc. 14 - 

Sentença proferida na Reclamação Trabalhista n. 1000911-90.2018.5.02.0031; 

Doc. 15 - Recurso ordinário interposto contra a sentença proferida na Reclamação 

Trabalhista n. 1000911-90.2018.5.02.0031 - fl . 77.037), uma vez que, da mesma 

forma do que acima mencionado, o seu conteúdo, ademais de conduzir à uma 

profunda análise de fatos (alheios) que não possuem o condão de obstar a 

apreciação do recurso especial (que já se encontra maduro para julgamento), 

ultrapassam os limites de cognição então modulados pela c. Corte Regional, 

não sendo essa, defi nitivamente, a exegese dos dispositivos mencionados pelo 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024

agravante (artigo 938 do CPC e artigo 8.2 do Pacto de San José da Costa Rica, 

c/c artigo 3º do CPP), não cabendo, nem mesmo, determinar ao Juízo da 13ª 

Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, que possibilite ao agravante o acesso dos 

procedimentos descritos às fl s. 77.035 (cooperação internacional entre Brasil e 

Estados Unidos para investigar pessoas físicas e jurídicas que cometeram crimes 

contra a Petrobrás), uma vez que não demonstrada qualquer pertinência com 

o objeto de fundo aqui guerreado, não bastando à defesa mencionar que tais 

“acordos existem e tramitam perante o juízo que condenou o ex-presidente Lula em 

primeiro grau” (fl s. 77.023).

Da mesma forma, inadimissível o perquirido sobrestamento do feito até o 

julgamento do Habeas Corpus n. 165.973 (impetrado contra decisão monocrática 

deste Relator no recurso especial), o qual já teve negado seguimento pelo c. Supremo 

Tribunal Federal, a uma, porque não possui efeito suspensivo em relação à análise 

da irresignação por esta Corte, a duas, porque o presente agravo regimental é a 

via adequada para se discutir eventual macula no decisum recorrido.

Já naquilo que se refere à remessa do feito à Justiça Eleitoral, conforme 

pretende a defesa, razão também não merece ao agravante, quanto mais ao se 

levar em consideração o fato de que a questão da competência do Juízo Federal 

da 13a Vara Federal de Curitiba/PR já foi amplamente examinada e decidida 

em todos os graus de juridição, cabendo ressaltar as Exceções de Incompetência 

Criminal n. 5051562-04.2016.4.04.7000/PR e n. 505365707.2016.4.04.7000/

PR, apreciadas pelo Juízo Federal da 13a Vara Federal de Curitiba/PR e pela 

8a Turma do e. TRF/4a Região, RHC n. 62.176/PR, apreciado pela 5a Turma 

desta Corte de Justiça, Reclamação n. 17.623, Reclamação n. 20.175/PR e 

Reclamação n. 25.048/PR, julgada pela 2a Turma do c. Supremo Tribunal 

Federal.

Além disso, no caso, não há imputação alguma de autoria e materialidade 

dos crimes eleitorais, alegados pela defesa.

Denota-se por meio do voto ora guerreado que “(...) a denúncia é clara 

ao relatar elos entre os contratos da construtora OAS f irmados com a Petrobras 

(destacadamente nos Consórcio CONEST/RNEST em obras na Ref inaria do 

Nordeste Abreu e Lima - RNEST e CONPAR, em obras na Refi naria Presidente 

Getúlio Vargas - REPAR) e as vantagens ilícitas obtidas pelos réus em razão de tais 

contratos” (fl .72.784).

Vê-se que o acórdão regional sequer debateu a prática de delitos afetos 

à seara eleitoral, sendo que, ao fazer referência a outros processos conexos 
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da operação Lava-Jato, o e. Desembargador Relator concluiu que houve a 

imputação apenas da prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, 

lavagem de capitais, peculato, organização criminosa e evasão de divisas (fl . 

72.896), o que permite verifi car que o ambiente de corrupção sistêmica que 

se instaurou no seio da maior companhia brasileira, onde a infl uência política, 

aliada à ambição e ganância de empresários, agentes do mercado paralelo de 

câmbio e ‘lavadores’ profi ssionais de dinheiro, culminaram com desvios de 

elevada monta em prejuízo da estatal e também da sociedade (fl . 72.906).

Nesse panorama, cumpre registrar que a circunstância de o agravante 

ter participado do esquema criminoso, inclusive anuindo com a indicação de 

Diretores da Petrobrás, os quais utilizavam seus cargos em favor de agentes e 

partidos políticos, não permite concluir, desde logo, que houve a ocorrência dos 

crimes eleitorais, conforme alegado pela defesa.

Vale ressaltar, obiter dictum, que muito embora suscite o agravante um 

cenário de hipotético crime eleitoral, trazendo à baila a conduta capitulada no 

artigo 350 do Código Eleitoral (falsidade ideológica eleitoral), a ação de usar 

dinheiro oriundo de origem criminosa na campanha eleitoral não está prevista 

como crime eleitoral na respectiva legislação (Lei n. 9.504/97 ou no Código 

Eleitoral), vale dizer, solicitar contribuição eleitoral clandestina ou recebê-la 

efetivamente e, de fato, empregá-la na campanha eleitoral não tem previsão 

penal eleitoral, eis que o art. 350 do mencionado estatuto prevê, como crime 

eleitoral, a falsidade ideológica, caracterizada com a omissão de informações 

quanto à arrecadação e/ou ao gasto clandestino, omitidos na prestação de contas 

da campanha eleitoral, apresentada à Justiça Eleitoral.

No mesmo compasso, o quadro também narrado pela defesa, de eventual 

cometimento de crime de apropriação indébita eleitoral (art. 354-A do Código 

Eleitoral - Apropriar-se o candidato, o administrador fi nanceiro da campanha, 

ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao 

f inanciamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio), sequer merece ser 

considerado, uma vez que os fatos descritos na denúncia foram cometidos antes da 

criação do tipo em questão (06/10/2017), não havendo que se aplicar retroativamente 

a norma, para se f irmar competência, eis que modula tipif icação absolutamente 

diversa, quanto mais ao se levar em conta que a verba nesse procedimento narrada 

como desviada possui origem ilícita, vale dizer, produto de corrupção. Ainda, qualquer 

intelecção no sentido de se avaliar possível subsunção fática ao referido tipo 

escaparia à idéia de mera revaloração da prova, ao passo em que demandaria 
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profunda análise de circunstâncias alheias à moldura fática estampada no 

acórdão, indo de encontro ao Verberte 07 do STJ.

Ultrapassada a seara preambular, sustenta o agravante que as decisões 

proferidas pelas instâncias ordinárias, teriam contrariado, in verbis:

“(i) artigos 3º, 69, 70, 76, 77, 78, II, “a”, 155, 156, 158, 231, 254, inciso I, 256, 

257, 283, 387, inciso IV, 402, 616, 196 e 619 do CPP; (ii) artigos 1º, 13, caput e § 

1º, 17, 29, 33, § 4º, 49, § 2º, 59, 60, 109, 110, § 1º, 231, 317, 332 do CP; o art. 66, 

III, “b”, da Lei n. 7.210/1984; (iii) o art. 7º, II, da Lei n. 8.906/1994; (iv) o artigo 

54.1, “a”, do Estatuto de Roma (Decreto n. 4.388/2002); (v) o artigo 7º, item 7, da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa - Decreto 

n. 678/1992); (vi) o artigo 145, inciso IV, 367, do CPC; (vii) art. 1º da Lei n. 

9.613/98; (vii) art. 4º e 6º, V, da LC 75/93” (fl . 74.651).

Cumpre registrar, mais uma vez, que por ocasião da decisão de fl s. 75.136-

75.161, o e. Tribunal a quo admitiu parcialmente o recurso especial, cujos 

excertos ora se transcreve, para melhor compreensão e delimitação da quaestio, 

in verbis:

“Inicialmente é de ser destacado que o recorrente interpôs o recurso com fulcro 

na alínea “c” do inciso 111 do artigo 105 da Constituição Federal, hipótese relativa 

ao dissídio jurisprudencial. No entanto, toda fundamentação refere-se à violação de 

lei federal, tratando-se de mero erro material, razão pela qual sob a ótica prevista na 

alínea “a” será analisado o presente recurso.

Feito tal registro, passa-se ao exame da admissibilidade relativa às violações 

apontadas pelo recorrente.

Como é cediço, o acesso às chamadas instâncias extraordinárias detém a precípua 

fi nalidade de estabilização e uniformização do sistema, pela adequada aplicação e 

interpretação das normas legais e constitucionais. Desta forma, o discurso retórico, 

sem indicação dos dispositivos violados ou a precisa indicação da violação 

decorrente do julgado, não perfaz a imprescindível tecnicidade demandada pelos 

recursos excepcionais, fazendo incidir o óbice previsto na Súmula 284/STF, 

segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a defi ciência na 

sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Desta 

forma, não merece trânsito a pretensão recursal no que se refere à quebra de 

impessoalidade dos membros do Ministério Público, ao artigo 258 do Código de 

Processo Penal e do artigo 54.1, “a”, do Estatuto de Roma, incorporado ao direito 
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pátrio pelo Decreto n. 4.388/2002. Pelo mesmo fundamento não é de ser admitida 

a pretensão recursal no tocante à alegada violação do artigo 155, do CPP.

A sistemática dos recursos excepcionais impõe que o exame levado a efeito pelos 

Tribunais Superiores fi que adstrito às questões de direito, uma vez que os temas 

de índole fático-probatória exaurem-se com o julgamento nas vias ordinárias. Isto 

importa em dizer que o exame da matéria fática e das provas é efetivado com 

profundidade e se esgota no segundo grau de jurisdição.

Discorrendo sobre a distinção entre questão de fato e questão de direito, Teresa 

Arruda Alvim preleciona que ‘a questão de direito, ou melhor, a ilegalidade ou 

a inconstitucionalidade consistente na solução normativa de ter sido ‘escolhida’ 

equivocadamente, só pode dar origem ao recurso extraordinário ou ao recurso especial se 

for percebida pela mera leitura do acórdão, já que os fatos devem estar exaurientemente 

descritos na decisão’ (Alvim, Teresa Arruda; Dantas, Bruno, Recurso especial, recurso 

extraordinário e a nova função dos tribunais superiores no direito brasileiro - 4a 

edição - Editora RT, 2017, p. 358).

No caso em exame, vários pontos suscitados pela defesa ensejam o 

revolvimento do conjunto probatório, vedado em recurso especial, nos termos 

da Súmula n. 7, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘a pretensão de 

simples reexame de prova não enseja recurso especial’.

Sob tal perspectiva, não merece ser admitido o recurso relativamente à alegação 

de violação ao princípio do Juiz Natural, e afronta ao disposto nos artigos 69, 70 

e 76, do CPP, e aos artigos 5o, XXXVII e LIII, e 109, da Constituição Federal, e a 

decorrente nulidade absoluta dos atos praticados no processo, nos termos dos artigos 

564, inciso I, e 573, § 1º, do CPP.

Sobre a competência da 13a Vara Federal de Curitiba para processar e julgar o 

feito, o acórdão recorrido deixou assentado que “o juízo de primeiro grau examinou 

com exaustão as circunstâncias que fi rmam a sua competência para julgamento 

de processos relacionados à ‘Operação Lava-Jato’, notadamente aqueles que 

envolvem ilícitos cometidos em desfavor da Petrobras”. E consignou, ainda, que ‘a 

denúncia é clara ao relatar elos entre os contratos da Construtora OAS fi rmados com a 

Petrobras (destacadamente nos Consórcio CONEST/RNEST em obras na Refi naria 

do Nordeste Abreu e Lima - RNEST e CONPAR, em obras na Refi naria Presidente 

Getúlio Vargas - REPAR) e as vantagens ilícitas obtidas pelos réus em razão de tais 

contratos’.

[...]
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Com efeito, a questão relativa à competência da 13a Vara Federal de Curitiba 

para o processamento dos feitos nos casos que envolvem a Operação Lava-Jato, já 

restou assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Além disso, o reconhecimento de alegada ausência de conexão que justifi cou a 

reunião de processos em observância ao art. 80 do CPP demanda a incursão no acervo 

fático-probatório, o que não se coaduna com o exame realizado pela Corte Superior, em 

virtude do óbice imposto pela Súmula 7, do Superior Tribunal de Justiça.

Não é de ser admitida a pretensão recursal no que tange à violação aos artigos 

254, inciso I, do CPP e 145, inciso IV, do CPC c/c artigo 3o, do CPP (cláusula geral 

de suspeição), bem como aos dispositivos de tratados internacionais que prescrevem 

o direito a um julgamento realizado por tribunal imparcial, tal qual o artigo 8.1 

da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) e o artigo 14.1 do Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PICDP).

O Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado que a desconstituição do 

entendimento fi rmado pelo Tribunal de origem, acerca da suspeição de Magistrado, 

demanda a reanálise de provas, conforme julgados ementados nos seguintes termos:

[...]

Igualmente não merece trânsito a pretensão no que concerne à apontada violação 

aos artigos 383 e 384, do CPP, pela infringência ao princípio da correlação, uma 

vez que o exame proposto demanda a reincursão no acervo fático-probatório, o que é 

vedado nos termos da Súmula n. 07 do STJ (‘a pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial ’).

[...]

Segundo o recorrente, o acórdão, ao ratifi car os abusos ocorridos na instrução 

criminal, incorreu em ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Detalha, neste sentido, que na instrução criminal o Juiz: a) cerceou a defesa 

ao indeferir a produção de provas; b) deferiu a produção de prova testemunhal sem 

conceder à defesa prazo razoável para análise; c) impediu arbitrariamente a gravação 

das audiências, garantia processual que integra o conceito de ampla defesa; d) indeferiu 

a inquirição das testemunhas a respeito de acordos de colaboração premiada celebrados 

no exterior, autorizando que elas respondessem apenas o que julgassem conveniente 

e permitindo que elas se negassem até a dizer se tais acordos respeitavam as balizas 

formais diplomáticas; e) suprimiu a fase de diligências complementares prevista 

no artigo 402, do CPP e f ) ao indeferir a juntada de documentos colhidos da ação 
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penal supostamente conexa, promoveu prejuízo imensurável à defesa, perpetuando a 

disparidade de armas entre esta e a acusação.

Conquanto tenha apontado diversas violações, a fundamentação no tópico está 

essencialmente assentada na relevância da prova pericial no caso, ao argumento de 

que o seu indeferimento é incompatível com o artigo 158, do CPP.

Inviável, pois, o exame acerca da utilidade e pertinência das provas 

postuladas sem o aprofundamento no exame dos autos, o que esbarra no óbice da 

Sumula 7, do STJ. Neste sentido:

[...]

No que se refere à alegação de afronta ao disposto no artigo 231, do CPP, 

pelo não conhecimento de documentos novos sob alegação de preclusão consumativa, 

igualmente não é de ser admitida a pretensão recursal, uma vez que o acórdão dos 

embargos declaratórios consignou não se prestarem à alteração da condenação.

Desta forma, a reversão de tal entendimento não pode ser dar sem o exame 

minucioso do conjunto probatório, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

[...]

Argumenta a defesa que o depoimento do corréu Léo Pinheiro, ex-Presidente 

da OAS, foi o argumento essencial do decreto condenatório, em contrariedade ao 

disposto no artigo 4o, § 16, da Lei n. 12.850/2013 segundo o qual “nenhuma sentença 

condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente 

colaborador”. E, embora se apegue às declarações do corréu, o Tribunal se recusou a 

colher novo depoimento do recorrente, em violação ao disposto nos artigos 196 e 616, 

do CPP.

O acórdão deixou assentada a necessidade de ser o depoimento do corréu 

harmônico com as demais provas dos autos, tendo concluído, após detida análise, pela 

sufi ciência do conjunto probatório a ensejar manutenção do decreto condenatório. Desta 

forma, certo é que alterar as premissas do acórdão, no sentido de que a condenação não 

fulcrou-se apenas no depoimento do corréu Leo Pinheiro, mas também em outros 

elementos de prova, impõe o reexame dos autos, o que é vedado pela Súmula 7, do STJ. 

O mesmo se diz em relação ao indeferimento de oitiva do recorrente.

Em suas razões, o recorrente alega afronta ao artigo 317, do CP, uma vez que 

foi condenado por receber a vantagem consistente no imóvel, mas o aresto reconhece 

textualmente que ele nunca teve a propriedade ou posse, isto é, que o bem nunca 

ingressou em sua esfera patrimonial, sendo atípica a conduta.
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Argumenta que, ao condenar o recorrente com base em inferências alheias à 

imputação, empregou-se indevidamente a Teoria do Domínio do Fato, ‘para que ele 

fosse publicamente enxovalhado e, ao fi nal, julgado, não com base em ato comissivo 

ou omissivo inerente à função, mas, sim, pela teórica infl uência do Presidente da 

República nas nomeações da Petrobrás, em violação ao artigo 29, do Código Penal’.

Destaca que a contradição do raciocínio é tão evidente, que o acórdão, por um 

lado, afi rma que o recorrente cometeu o crime de corrupção passiva ‘por sua capacidade 

de infl uência’ e ‘sem que se mostre necessário sua conduta ativa nos contratos’ - embora 

seja certo que as nomeações da Petrobrás não integram as atribuições do Presidente 

da República; mas, por outro, a decisão aumenta a pena com base em ato de ofício 

indeterminado. Em não sendo constatado e comprovado o ato de ofício determinado, a 

atipicidade da conduta atribuída ao recorrente é inegável, repelindo a causa especial de 

aumento prevista no § 1º do artigo 317, do CP.

Em outro tópico, indica a ofensa ao artigo 1o, da Lei 9.613/98, pela condenação 

por lavagem de dinheiro com base em conduta virtual, atípica e que, ainda que fosse 

ilícita, seria mero exaurimento do delito de corrupção a ele imputado.

Sem maiores digressões, é pacífi co o entendimento no sentido de que a análise 

acerca da adequação típica dos fatos integrantes da persecução criminal não 

dispensa o reexame aprofundado do conjunto probatório, o que é vedado nos termos 

da Súmula n. 07 do STJ (‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial’).

[...]

No que tange às violações apontadas relativamente à dosimetria da pena 

privativa de liberdade e da pena de multa (artigos 59 e 49, do CP), igualmente não é 

de ser admitida a pretensão recursal.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento no sentido de 

que, em recurso especial, a dosimetria da pena só pode ser reexaminada quando, de 

plano, se verifi car a ocorrência de erro ou ilegalidade, a considerar que tal análise 

importa em reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 

n. 07 (‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial ’).

[...]

Nos dizeres do recorrente, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição da 

pretensão punitiva estatal, com base na pena em abstrato cominada para os delitos de 

corrupção passiva e lavagem de dinheiro, considerando o lapso temporal entre a data 

dos fatos e a do recebimento da denúncia, bem como no fato de os prazos prescricionais 
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serem reduzidos pela metade (115 do CP), uma vez que o réu contava com mais de 

setenta anos na data da sentença.

No entanto, a análise dos marcos interruptivos da prescrição demanda o reexame 

das circunstâncias fático-probatórias, o que não se coaduna com o exame realizado pela 

Corte Superior, pela vedação imposta pela Súmula n. 7, do STJ. 

Não é de ser admitido o recurso no que tange à ofensa ao disposto no artigo 66, 

III, ‘b’, da LEP, bem como o artigo 7o, item 7, da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa - Decreto n. 678/1992), na medida em que, 

na prática, segundo os arestos impugnados, o recorrente poderá ser mantido preso por 

suposta dívida civil, em razão da determinação no sentido de que a progressão fi ca 

condicionada à reparação dos danos, por força do disposto no artigo 33, § 4, do CP.

O entendimento adotado no julgado está harmonizado com a jurisprudência 

consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, incidindo também neste ponto 

do disposto na Súmula n. 83 (‘não se conhece do recurso especial pela divergência, 

quando a orientação do tribunal se fi rmou no mesmo sentido da decisão recorrida’), do 

Superior Tribunal de Justiça conforme jurisprudência que ora se destaca:

[...]

Refere o recorrente que o Tribunal Regional ignorou dispositivo de seu próprio 

Regimento Interno e violou o artigo 7o, inciso X, da Lei n. 8.906/94, contrariando o 

princípio da paridade de armas.

[...]

Não é de ser admitida a pretensão recursal uma vez que o recorrente não 

fundamenta qual a efetiva violação ao artigo 7o, inciso X, da Lei n. 8.906/94, 

esbarrando no óbice previsto na Súmula 284/STF, segundo a qual ‘é inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a 

exata compreensão da controvérsia’.

Além disso, o recorrente deixou de combater os demais fundamentos do julgado, 

o que atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF (‘É inadmissível o Recurso 

Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento 

sufi ciente e o recurso não abrange todos eles’).

A pretensão recursal não merece trânsito quanto à alegada violação ao art. 

619, do CPP, porque no acórdão hostilizado, bem como no julgamento dos embargos 

declaratórios, a Turma abordou todas as questões necessárias à solução da causa, 

afastando, assim, a hipótese de violação ao apontado dispositivo. Desta forma, 

consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ‘inexiste violação ao art. 619 do 
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CPP se o eg. Tribunal a quo, examinando os embargos de declaração, não se esquivou 

de enfrentar as questões levantadas na fase recursal (AgRg no REsp 1.612.936/

SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 

07/10/2016).

No que tange à alegação de violação ao disposto no artigo 283, do CPP, 

igualmente não merece ser admitida a pretensão recursal.

O Código de Processo Civil em vigor, cujas disposições se aplicam de forma 

subsidiária ao Processo Penal, nos termos do artigo 3o, do Código de Processo Penal, 

consagra a chamada ‘teoria do precedente’, fulcrada na segurança jurídica e no princípio 

da isonomia, impondo tratamento uniforme aos que recorrem ao Poder Judiciário.

Em seu artigo 927, dispõe que os juízes e os tribunais observarão:

[...]

Sobre o tema em questão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal se pronunciou 

sobre a possibilidade de início da execução da pena condenatória em virtude do 

esgotamento da jurisdição ordinária nos autos do HC n. 126.292/SP, em julgamento 

ementado nos seguintes termos:

[...]

A tese foi confi rmada, em repercussão geral, quando do julgamento do ARE n. 

964.246 (DJe 25/11/2016), verbis:

Tema 925 - STF: A execução provisória de acórdão penal condenatório 

proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não 

compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo artigo 

5o, inciso LVII, da Constituição Federal. (ARE 964.246 RG/SP).

Nesse sentido, impõe-se o acatamento das decisões fi nais proferidas pela Corte 

Constitucional, em estrita observância à supremacia hierárquica do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento dos temas que lhe são afetos.

Não é demais referir, ainda, que a questão relativa à possibilidade de execução 

provisória da pena imposta ao recorrente foi submetida ao Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Habeas Corpus n. 152.752, tendo sido denegada a ordem, o que 

mais reforça a ausência de plausibilidade na pretensão deduzida pelo recorrente.

[...]

Por fi m, sustenta o recorrente que o valor do dano previsto no artigo 387, inciso 

IV, do CPP, deve estar diretamente vinculado à conduta do agente e aquilo que foi a ele 

imputado no processo.
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Nos dizeres da defesa, os arestos recorridos atribuíram ao recorrente a 

responsabilidade de reparação pela totalidade dos valores indevidos que - segundo 

versão de Agenor Medeiros - teriam sido dirigidos ao Partido dos Trabalhadores.

Alega que, no caso de hipotética manutenção da condenação lançada nestes autos, 

não se pode gerar para o recorrente o dever de indenizar que ultrapasse os limites da 

vantagem cujo recebimento lhe foi imputado.

Destaca que, segundo os julgados, ‘Do total reservado ao partido, R$ 

3.738.738,00 teriam sido destinados especifi camente ao ex-Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, representados pelo apartamento 164-A, triplex, do Condomínio 

Solaris (...)’. Daí a contrariedade ao disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de 

Processo Penal, pela fi xação do quantum de R$ 16 milhões a serem reparados pelo 

recorrente.

Conquanto a indicação precisa do quantum da reparação demande incursão 

no contexto fático-probatório, o que se alega é a pertinência do valor exigido com a 

imputação atribuída ao recorrente, frente ao disposto no artigo 387, IV, do CPP, de 

modo que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade recursal quanto ao 

ponto” (fl s. 75.144-75.160).

No presente recurso, o agravante impugna a decisão de fl s. 76.671-76.759, 

estratifi cando sua insurgência nos seguintes tópicos:

1) Inobservância das regras de determinação de competência:

Em relação aos artigos 69, 70, 76, 77 e 78 do CPP, sustenta que todos 

os fundamentos que orientam a compreensão da tese acerca dos equívocos na 

fi xação da competência do juízo de origem foram expostos ao longo da peça 

recursal, não havendo que se falar em ausência de tecnicidade ou imprecisão, o 

que afastaria, assim, a incidência da Súmula 284 do STF.

De sua vez, no que tange à alegada violação ao artigo 78, II, do CPP, afi rma 

que sua insurgência não se direciona à competência abstrata da 13ª Vara Federal 

de Curitiba para processar os feitos relacionados à Operação Lava-Jato, mas se 

a ação penal de origem se enquadraria nos parâmetros legais e jurisprudenciais 

que defi nem os casos relativos à referida Operação, nos termos fi xados no INQ 

4.130 QO/DF.

Nesse contexto, defende que deveria incidir, in casu, a regra prevista no art. 78, 

II, “a”, do CPP, eis que as imputações de corrupção ativa e passiva ocorreram, em tese, 

no Estado de São Paulo.
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No ponto, compulsando detidamente as premissas que edifi cam a pretensão 

recursal, observa-se que o recorrente busca demonstrar a violação de diversos 

dispositivos de Lei Federal, cabendo citar, dentre eles, os artigos 69, 70, 76, 77, 

78, II, “a”, do CPP.

Vale consignar, como já ressaltado, que os recursos extremos, até mesmo pelo 

estrito limite de cognoscibilidade, devem obedecer aos pressupostos de admissibilidade 

que lhe são afetos, sob pena de não conhecimento.

No compasso, extrai-se da insurgência, em síntese, a hipótese de ter o 

acórdão regional contrariado os mencionados dispositivos normativos, todavia, 

da narrativa apresentada, não especifi cou o agravante, de modo preciso, qual 

espécie de violações lhes acometem, não sendo sufi ciente, para tanto, a mera 

transcrição do texto legal.

Ressai de excerto do recurso especial aviado pelo agravante, quanto aos artigos 

69, 70, 76, 77 do CPP:

“19. É dizer: consoante já enfatizou o Supremo Tribunal, com base nas próprias 

normas de direito processual violadas pelo acórdão recorrido, o ordenamento jurídico 

não autoriza o julgamento deste caso pelo Juiz Federal de Curitiba, uma vez que a 

única e frágil ligação aventada do sofi sticado esquema de corrupção na Petrobras com 

as imputações deduzidas neste feito é a presença, no polo passivo, dos corréus, que, 

com desfaçatez, buscaram incriminar o ex-Presidente para serem agraciados com os 

generosos benefícios que a eles se vêm concedendo como colaboradores.

20. Independe de reexame do acervo fático-probatório a constatação de 

que, ao legitimar o juízo de exceção em nome da inquisição, o acórdão recorrido 

violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal, todos devidamente 

prequestionados: os artigos 69 e 70 – que estabelecem os critérios de fi xação de 

competência –; e 76, 77 e 78 – que preveem as taxativas hipóteses e os critérios de 

prorrogação por conexão ou continência. Afrontou, ainda, a garantia constitucional 

do juiz natural” (fl s. 74.535-74.536).

Nesse turno, quanto aos mencionados dispositivos legais, na mesma esteira do 

c. Tribunal a quo, registra-se que o discurso retórico, sem o preciso apontamento da 

violação decorrente do julgado, não perfaz a imprescindível tecnicidade demandada 

pelos recursos excepcionais, fazendo incidir o óbice previsto na Súmula 284/STF, 

segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a defi ciência na 

sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados:
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Agravo regimental no agravo em recurso especial. Tráfi co de drogas. Provas 

para a condenação. Súmula n. 7/STJ. Violação do art. 59 do CP. Alegação genérica. 

Súmula n. 284/STF. Recurso improvido.

1. A questão relativa à existência de provas para a condenação não prescinde 

do revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência do 

enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

2. A alegação genérica de violação do art. 59 do CP configura deficiência de 

fundamentação do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.

3. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp n. 1.195.352/CE, Quinta 

Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/05/2018).

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

Tráfi co ilícito de entorpecentes. Associação para o tráfi co. Participação. Análise 

do conjunto fático-probatório. Súmula 7/STJ. Divergência jurisprudencial 

não demonstrada. Ausência de cotejo analítico. Inépcia da denúncia. Falta 

de prequestionamento. Súmulas 211/STJ e 282/STF. Defeitos na denúncia e 

tipificação. Colacionamento de julgados e discurso retórico. Deficiência na 

fundamentação. Súmula 284/STF. Pedido de regime mais brando e substituição 

da pena. Defi ciência na fundamentação. Súmula 284/STF. Agravo conhecido para 

não conhecer do recurso especial. Agravo regimental desprovido.

I - Desconstituir decisão que concluiu pela participação em associação para 

o tráfi co exige, necessariamente, revolvimento do conjunto fático-probatório, 

procedimento inviável nesta via recursal a teor do óbice contido no verbete 

sumular n. 7 desta Corte.

II - O recurso especial interposto pelo permissivo constitucional constante do 

art. 105, inciso III, alínea c, exige a atenção dos requisitos contidos no art. 1.029, 

e § 1º do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1º, do Regimento Interno do 

Superior Tribunal de Justiça.

III - A ausência de prequestionamento inviabiliza a análise de matéria em via 

de recurso especial, a incidir os enunciados sumulares n. 282 e 356/STF.

IV - As meras indicações de julgados e discurso retórico, sem indicar e justifi car 

a legislação federal violada, caracteriza deficiência na fundamentação recursal, 

incidindo o óbice do enunciado sumular n. 284 do e. Supremo Tribunal Federal.

Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 1.106.985/SP, Quinta Turma, 

de minha relatoria, DJe de 13/03/2018).

De outro lado, quanto à violação do artigo 78, II, do CPP, ressai das 

alegações do recorrente, valendo-se de trechos do acórdão emanado do Inquérito 

4.130 QO/DF, em trâmite no c. Supremo Tribunal Federal, que a competência do 

Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, por conexão ou continência com os processos 
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da denominada Operação Lava-Jato, restringir-se-ia a fatos relativos a fraudes 

e desvios de recursos no âmbito da Estatal, afi rmando inexistir “correlação entre 

os desvios praticados na Petrobrás e o custeio da construção do edifício ou, ainda, das 

supostas reformas realizadas no tal tríplex” (fl . 74.539).

Aponta que “o acórdão que rejeitou os embargos de declaração do recorrente 

ratifi cou a afi rmação explícita de que o esquema de corrupção na Petrobrás é indiferente 

à suposta corrupção do ex-Presidente neste caso do tríplex” (fl s. 74.540-74.541), de 

modo que teria o Colegiado adotado fundamentos sufi cientes a demonstrar 

a autonomia e independência da presente ação penal em relação às ações 

envolvendo a Estatal.

Refuta, da mesma forma, a ocorrência de conexão ou continência dos crimes 

imputados ao agravante com aqueles relativos à Petrobras, razão pela qual, 

sob seu viés, deveria incidir a regra prevista no art. 78, II, “a” do CPP, eis que a 

competência se voltaria ao foro do lugar em que se tivesse consumando o crime 

mais grave, no caso, as imputações de corrupção ativa e passiva, então ocorridas 

no Estado de São Paulo (fl s. 74.544-74.545).

Sobre o tema, cotejando o acórdão atacado com as argumentações aqui 

despendidas, observa-se que a tese defensiva, da mesma forma, não merece 

prosperar, uma vez que a questão relativa à competência da 13ª Vara Federal de 

Curitiba para o processamento dos feitos nos casos que envolvem a Operação 

Lava-Jato, já se restou devidamente assentada no âmbito dos Tribunais 

Superiores.

Pode-se extrair do voto objurgado, que a quaestio foi amplamente examinada 

nas Exceções de Incompetência Criminal n. 5051562-04.2016.4.04.7000/PR e 

5053657-07.2016.4.04.7000/PR, oportunidade em que se destacou que:

“O juízo de primeiro grau examinou com exaustão as circunstâncias que fi rmam 

a sua competência para julgamento de processos relacionados à ‘Operação Lava-Jato’, 

notadamente aqueles que envolvem ilícitos cometidos em desfavor da Petrobras.

A denúncia é clara ao relatar elos entre os contratos da Construtora OAS 

fi rmados com a Petrobras (destacadamente nos Consórcio CONEST/RNEST em 

obras na Refi naria do Nordeste Abreu e Lima - RNEST e CONPAR, em obras na 

Refi naria Presidente Getúlio Vargas - REPAR) e as vantagens ilícitas obtidas pelos 

réus em razão de tais contratos” (fl . 72.784).

Observa-se, assim, que se refutou, ao contrário do consignado pela defesa, 

a alegação de usurpação de competência do c. Supremo Tribunal Federal pela 
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13ª Vara Federal de Curitiba, fazendo-se clara alusão aos autos da Reclamação 

n. 17.623, da Ação Penal n. 871, do HC n. 302.604/PR e do RHC n. 80.087/RS, 

os quais reafi rmaram a competência do Juízo de Primeiro Grau (fl s. 72.776-

72.794).

Nesse mesmo sentido, já se sedimentou o entendimento neste Tribunal 

Superior, in verbis:

Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus Corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro. Incompetência do juízo. Matéria não apreciada no 

acórdão recorrido. Supressão de instância. Usurpação de competência afastada 

pelo Supremo Tribunal Federal. Prisão preventiva mantida pela sentença 

condenatória. Ausência de título novo. Garantia da ordem pública. Gravidade 

concreta das condutas. Habitualidade delitiva e reincidência específi ca. Risco de 

reiteração delitiva. Réu que permaneceu preso durante a instrução processual. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. Recurso parcialmente conhecido e 

desprovido.

1. A teor da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, 

o habeas corpus não é o meio adequado para se perquirir a incompetência de 

magistrado, caso esta não reste manifestamente evidenciada nos autos, pois a 

análise de tal questão demandaria o revolvimento de provas, o que é vedado 

na via estreita do writ, devendo a matéria ser objeto de exceção, notadamente 

quando se tratar de incompetência territorial, ou seja, relativa. Precedente.

2. O acórdão impugnado reconheceu a inadequação da via do habeas corpus 

para análise dos questionamentos acerca da incompetência territorial do Juízo 

processante e da suposta ausência de liame entre o objeto do processo-crime 

e os fatos apurados na “Operação Lavajato”, tendo consignado, ainda, que tal 

matéria foi aventada em exceção de incompetência proposta após a impetração 

do mandamus originário e, portanto, não havia sido objeto de análise pelo 

Magistrado de 1º grau na data em que a impetração foi protocolada. Nesse 

contexto, há que se reconhecer que a apreciação de tais razões por esta Corte 

implicaria indevida supressão de instância, o que obsta ao conhecimento do 

recurso quanto ao tema.

3. Se o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação 20.175/PR, 

ajuizada pelo ora recorrente, reconheceu que não houve usurpação da competência 

que lhe foi conferida pela Constituição da República por parte do Juízo da 13ª 

Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, não cabe a esta Corte analisar os 

fundamentos recursais acerca do tema.

[...]

15. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido (RHC n. 

62.176/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/11/2015, grifei).
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Portanto, como já consignado na decisão reprochada, a insurgência, no 

ponto, merece ser conhecida somente em parte e, nessa extensão, ser-lhe negado 

provimento, uma vez que a decisão objurgada se encontra em consonância com 

a jurisprudência dominante acerca do tema, o que atrai a Súmula 568 do STJ, 

a qual aduz que “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, 

poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante 

acerca do tema”.

2) Ausência de imparcialidade do juiz sentenciante:

Nesse particular, destaca que “os fatos incontroversos sobre os quais se 

manifestaram as instâncias ordinárias são passíveis de conhecimento por esse Superior 

Tribunal de Justiça, sendo possível a atribuição a esses de uma nova consequência 

jurídica” (fl . 76.785).

Assevera que o conhecimento da alegada violação aos artigos 254, I do 

CPP e art. 145, IV, do CPC c/c art. 3º do CPP não encontra óbice na Súmula 

07 desta Corte Especial, visto que o fundamento adotado no presente recurso 

cinge-se à teoria objetiva da imparcialidade, o que dispensaria o reexame de 

provas.

Nessa perspectiva, busca demonstrar, em síntese, a incapacidade subjetiva 

do Juízo sentenciante em julgar o presente caso, com abstração da indispensável 

imparcialidade e imposição de uma condenação desprendida de lastro probatório 

idôneo, por condutas virtuais e atípicas, tudo ratifi cado pelo c. Colegiado de 

origem, que acabou por majorar a pena de reclusão, empregando critérios que 

considera inválidos.

Traz à baila apontamentos que sugerem, a partir de critérios objetivamente 

aferidos, ter o Juízo de origem perdido a parcialidade frente à condução da ação 

penal, tais como, a divulgação de áudios relativos à interceptação telefônica 

do recorrente, a percepção social de rivalidade na relação entre o recorrente 

e o magistrado, comparecimento deste a sucessivos eventos organizados por 

opositores políticos do recorrente, dentre outros motivos.

Invoca, para tanto, precedentes deste Superior Tribunal de Justiça acerca 

do caráter exemplifi cativo do rol previsto no art. 254 do CPP, o qual estabelece 

as hipóteses de suspeição do juiz e defende a necessidade de superação do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, visto que a quebra 

da imparcialidade violaria o direito a um julgamento justo e ao devido processo 

legal, sendo, portanto, causa de suspeição e afastamento do julgador, o que vai ao 

encontro do art. 145, IV do NCPC.
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Assevera, ainda, que a participação do juiz em eventos públicos com 

políticos de espectro partidário oposto ao do recorrente corrobora a inobservância 

do tão mencionado dever de imparcialidade.

Faz menção acerca da existência de uma página denominada “Eu MORO 

com ele #rosangelawolfmoro”, criada na rede social Facebook, pela esposa do 

Magistrado a quo, com a fi nalidade de interagir com pessoas sobre a atuação 

funcional do Juiz, o que, no entender da defesa, retiraria a imparcialidade do 

julgador.

Consigna a “contrariedade e negativa de vigência aos dispositivos de legislação 

infraconstitucional que asseguram o dever de reconhecimento da suspeição quando 

o julgador perde a condição de imparcialidade, como o artigo 254, inciso I do CPP 

e o artigo 145, inciso IV do CPC c/c art. 3º do CPP (cláusula geral de suspeição), 

bem como aos dispositivos de tratados internacionais que prescrevem o direito a um 

julgamento realizado por tribunal imparcial, tal qual o artigo 8.1 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (CADH) e o artigo 14.1 do Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos (PICDP)” (fl . 74.563).

Informa, no compasso, que “diante das inúmeras ilegalidades praticadas 

pelo juiz de primeiro grau durante a fase pré-processual - interceptação telefônica, 

divulgação das conversas interceptadas, condução coercitiva, dentre outras - o 

recorrente elaborou representação dirigida ao Ministério Público Federal por crime de 

abuso de autoridade et alii” (fl . 74.563).

Obtempera que os fatos que deram origem à queixa-crime subsidiária não 

foram criados pelo recorrente e este último tampouco deu qualquer motivo para 

tal, ao contrário, foi ele surpreendido por atos ilegais e que violaram, de forma 

grosseira, suas garantias fundamentais, não havendo incidência, assim, do artigo 

256 do CPP, mas sim contrariedade aos artigos 254, inciso I do CPP, art. 145, 

inciso IV do CPC c/c art. 3º do CPP (cláusula geral de suspeição) e ainda, o art. 

256 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, entretanto, naquilo que se refere à eventual suspeição do 

Magistrado, vale registrar que este Tribunal Superior, por diversas vezes, 

já se manifestou que (podendo-se citar os AREsp’s 1.105.620/RS; 1.280.825/

PR; 1.093.113/RS; 1.142.926/PR; 1.332.531/PR), não obstante pretenda 

o recorrente trazer à baila eventual violação aos ditames legais, ademais de 

Tratados Internacionais, não há como se estender, seja em termos de cognição 

horizontal ou vertical, a análise para além da moldura fática estampada por meio 

do aresto impugnado.
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Vale destacar que se resta assentado na jurisprudência desta Corte, a ideia 

de que as premissas fáticas fi rmadas nas instâncias ordinárias não podem ser 

modifi cadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, para 

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

Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo c. Tribunal a 

quo, como pretende o recorrente, implicaria o revolvimento do material fático-

probatório, inviável nesta seara recursal, e não somente discutir a violação à 

Lei Federal e aos Tratados Internacionais referentes à imparcialidade do Juiz, 

conforme pretende fazer crer o Agravante.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

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

especial. Inexistência de ofensa aos arts. 619 e 620 do CPP. Exceção de suspeição. 

Reexame de provas. Súmula n. 7/STJ. Decisum mantido por seus próprios 

fundamentos. Agravo regimental desprovido.

1. Evidenciado que os embargos foram opostos na origem visando a 

rediscussão da matéria, não se vislumbra ofensa aos arts. 619 e 620 do Código de 

Processo Penal - CPP.

2. A inversão do decidido pelo Tribunal de origem, no tocante à alegação de 

suspeição, demanda o reexame das provas, providência incompatível nesta seara 

especial, conforme entendimento consolidado na súmula n. 7 desta Corte.

3. Razões de agravo que não infi rmam a decisão agravada.

4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.035.359/RJ, 

Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/08/2017).

Agravo regimental no recurso especial. Exceção de suspeição e impedimento. 

Art. 252 do CPP. Rol taxativo. Atuação do mesmo juiz em ações civil e penal. 

Possibilidade. Reconhecimento da quebra de imparcialidade. Revolvimento de 

conteúdo fático-probatório. Óbice da Súmula n. 7/STJ. Insurgência desprovida.

1. A jurisprudência deste Sodalício consolidou-se no sentido de que o rol de 

situações de impedimento previsto no art. 252 do Código de Processo Penal 

possui natureza taxativa, não podendo ser interpretado de maneira extensiva.

2. Inviável se estender a aplicação do mencionado dispositivo legal aos casos 

em que o mesmo juiz conhece, no mesmo grau de jurisdição, da causa no âmbito 

de ação civil pública e ação penal, pois não se está diante de um magistrado 

atuando em “outra instância”.

3. No caso dos autos, o fato de a juíza, na origem, ter proferido liminar em 

ação de natureza cível desfavorável ao recorrente não a torna impedida, pois 

há a necessidade de se comprovar qualquer circunstância que traga real dúvida 

quanto à imparcialidade do juízo.
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4. O reconhecimento da suspeição na via do apelo nobre constitui-se em 

revolvimento de conteúdo fático-probatório, uma vez que as instâncias ordinárias 

concluíram pela ausência de elementos a indicar a quebra da imparcialidade da 

magistrada atuante no feito, razão pela qual o pleito contido no apelo nobre esbarra 

no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp n. 1.409.854/RS, Quinta Turma, 

Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/08/2017).

Agravo regimental no agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Exceção de suspeição. Ausência de prequestionamento confi rmada. Súmula n. 

211/STJ. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade, Súmula n. 7/

STJ.

I - Na espécie, verifi ca-se que o v. acórdão proferido pela eg. Corte paulista 

deixou de tratar da tese levantada no recurso especial quanto à violação aos 

dispositivos indicados pelo agravante, o que torna inviável a apreciação do tema 

nesta instância, diante da ausência do indispensável prequestionamento.

II - Para que se alterem as conclusões a que chegou a eg. Corte estadual a respeito 

da suspeição do magistrado sentenciante, é indispensável reingresso no conjunto 

probatório, de modo que se verifi quem as balizas fáticas a partir das quais a eg. Corte 

a quo fi rmou o seu entendimento, providência inviável em sede de recurso especial, a 

teor do enunciado sumular n. 7 desta Corte.

Agravo regimental desprovido (AgRg no AgRg no AREsp n. 831.174/SP, Quinta 

Turma, de minha relatoria, DJe de 19/10/2016).

3) Atuação abusiva dos Procuradores da República:

Esclarece que, tendo o c. Tribunal de origem delimitado os fatos, a 

insurgência se volta à consequência jurídica deles advindo, de modo que a 

respectiva análise não demandaria incursão no conjunto probatório.

No ponto, assim, com fundamento na ausência de isenção na atuação do 

Ministério Público Federal, sustenta o recorrente a contrariedade ao art. 258 do 

Código de Processo Penal e do artigo 54.1, “a”, do Estatuto de Roma, incorporado ao 

direito pátrio pelo Decreto n. 4.388/2002.

Sustenta, então, a suspeição dos Procuradores da República Deltan 

Martinazzo Dallagnol, Antonio Carlos Welter, Carlos Fernando dos Santos 

Lima, Januário Paludo, Isabel Cristina Groba Vieira, Orlando Martello, Diogo 

Castor de Mattos, Roberson Henrique Pozzobon, Júlio Carlos Motta Norocha, 

Jerusa Burmann Viecill, Paulo Roberto Galvão de Carvalho, Athayde Ribeiro 

Costa e Laura Gonçalves Tessler - integrantes da chamada Força Tarefa da 

denominada ‘Operação Lava-Jato’.
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O acórdão objurgado ao apreciar a matéria (fl s. 72.826-72.833), registrou 

que a previsão inserta no art. 254 do CPP se trata de numerus clausus, destacando 

que tal questão, inclusive, já teria sido objeto de exceção de suspeição criminal, 

negada em primeiro grau, além de ter sido arguida no bojo do HC n. 5004195-

95.2017.4.04.0000/PR.

Esclareceu-se que as exceções de suspeição em face de membros do 

Ministério Público não são sindicáveis em segundo grau, por expressa defi nição 

do art. 104 do Código de Processo Penal, concluindo que a “apesar de a defesa 

narrar alguns fatos que, ao seu sentir, confi gurariam manifesta perseguição política, 

a exceção é genérica no que diz respeito à atuação de cada procurador, limitando-

se a relacionar os nomes dos integrantes da chamada Força Tarefa, sem, todavia, 

individualizar as respectivas condutas” (fl . 72.833).

Cumpre assentar, no ponto, que a análise das alegações dirigidas à suposta 

contrariedade aos art. 254, inciso I do CPP, art. 145, inciso IV do CPC c/c art. 3º do 

CPP (cláusula geral de suspeição) e ainda, ao art. 256 do Código de Processo Penal, 

demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório subjacente aos autos, o que 

também não é cabível em sede recursal especial, frente ao óbice contido na súmula n. 

07 do STJ.

Acerca do tema, tal qual àquilo a que se refere à suspeição do magistrado 

sentenciante, assim tem entendido a c. Suprema Corte:

Processual Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 

Arguição de suspeição de membro do Ministério Público. Fatos e provas.

1. Para dissentir do entendimento perfi lhado nas instâncias de origem, no sentido 

de que a representante do Ministério Público seria “inimiga pessoal e política” do 

acusado, é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na 

via processualmente restrita do habeas corpus (HC 146.286, Rel. Min. Alexandre de 

Moraes e RHC 116.947, Rel. Min. Teori Zavascki).

2. Agravo regimental desprovido (AgR no RHC n. 143.692/MG, Primeira Turma, 

Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018).

No mesmo sentido, já se posicionou esta Corte de Justiça:

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Contravenção de 

jogo de azar, corrupção ativa, falsidade ideológica, lavagem de bens e valores e 

organização criminosa. 1. Parcialidade do membro do Ministério Público subscritor 

da denúncia. Matéria atinente a exceção de suspeição. 2. Tese apresentada. 

Decisão em audiência. Incidência do artigo 104 do CPP. Não cabimento de recurso. 

3. Suspeição do integrante do Parquet. Exame aprofundado do contexto fático-
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probatório. Necessidade. Matéria incabível na via eleita. 4. Prejuízo concreto. 

Não ocorrência. Princípio do pas de nullité sans grief. Constrangimento ilegal. 

Inexistência. 5. Recurso desprovido.

1. A eventual parcialidade do membro do Ministério Público subscritor da 

exordial acusatória é matéria atinente a exceção de suspeição, na qual o Juízo a quo 

procede ao exame das alegações, sob o crivo do contraditório, sendo facultada a 

admissibilidade de produção probatória.

2. In casu, foi apresentada petição com a tese perante o juízo de primeiro grau, 

sendo a quaestio decidida em audiência, incidindo o óbice recursal previsto no artigo 

104 do Código de Processo Penal.

3. Consignado pelas instâncias ordinárias apenas a existência de uma 

copropriedade de uma gleba rural entre o acusado e o promotor - cuja alienação 

ocorrera três anos antes da transferência do membro do Parquet para a comarca 

-, bem como a ausência de inimizade capital entre réu e acusador, a apreciação da 

tese defensiva de suspeição, nos termos em que ventilada, demanda inexoravelmente 

um exame amplo e profundo dos elementos dos autos, acarretando em incursão na 

seara fático-probatória, inviável nesta angusta via.

4. Ademais, não se logrou êxito na comprovação do prejuízo, tendo somente 

sido suscitada genericamente a matéria, sendo inviável, pois, o reconhecimento 

de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nullité sans 

grief.

5. Recurso a que se nega provimento (RHC n. 60.172/MG, Sexta Turma, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 06/11/2015, grifei).

4) Ausência de correlação entre a acusação e os acórdãos condenatórios:

Narra o agravante que a discussão não envolve o reexame de provas, pois 

a questão jurídica em embate diz respeito à violação da regra de congruência 

disposta nos artigos 383 e 384 do CPP, em virtude da alteração, entre a denúncia 

e a condenação, do verbo nuclear do tipo penal do delito de corrupção passiva.

No presente recorte, verbera que os acórdãos recorridos contrariaram os 

mencionados dispositivos legais ao afastar a - manifesta - ausência de correlação 

entre a denúncia e a decisão condenatória proferida em desfavor do recorrente.

Salienta que “a denúncia veiculou a acusação de que recursos provenientes de três 

contratos específi cos fi rmados pela Petrobras teriam sido destinados ao Recorrente, na 

forma de vantagem indevida, mediante a propriedade e a reforma de um apartamento 

tríplex” (fl . 74.570).

Narra que o recorrente foi acusado de ter recebido a propriedade do imóvel 

em contrapartida à prática de atos na condição de Presidente da República, no 
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entanto, “a sentença e os acórdãos que confi rmaram a condenação reconhecem que o 

recorrente jamais teve a propriedade desse imóvel - tampouco a posse. Mas acolheram 

a acusação sob o fundamento de que o imóvel teria sido ‘atribuído’ ao recorrente, fi gura 

que não tem qualquer signifi cado perante a legislação brasileira” (fl . 74.571).

Pondera, assim, que a sentença e o acórdão o condenaram por ter recebido 

vantagem indevida, mas, ao mesmo tempo, reconhece que a suposta vantagem 

(imóvel) não foi transferida para a sua titularidade e, com isso, teriam inovado e 

criado um novo verbo para o tipo inscrito no art. 317 do CP.

Vale colacionar, entretanto, que a tese apresentada pela defesa é 

fl agrantemente insustentável, a ensejar, de plano, como colacionado na decisão 

ora objurgada, a inadmissibilidade do apelo.

Extrai-se que a mera releitura do referido no acórdão guerreado deixa 

à evidência a fl agrante improcedência da tese recursal a qual, na verdade, é 

deduzida pela defesa em mais uma tentativa de ver reapreciada a adequação 

típica dos fatos, sob o pretexto de afronta à regra infraconstitucional.

Sabe-se que não é permitida eventual análise de recurso especial que seja 

manifestamente improcedente ou vise a modifi car acórdão de segundo grau de 

jurisdição que tenha apreciado a matéria de forma harmônica e coerente com a 

orientação jurisprudencial adotada sobre o tema, dessa maneira, apresentando-se 

de somenos importância a tese desenvolvida na via recursal, não há possibilidade 

de trânsito da irresignação extrema.

Denota-se que ao apreciar a apelação defensiva, a e. Corte a quo concluiu 

inexistir quebra da congruência entre a denúncia e a sentença, destacando que a 

exordial e o decisum são bastante claros e seguem na linha de que o recorrente praticou 

o delito de corrupção passiva com o recebimento do triplex como parte do pagamento de 

propina oriunda dos contratos da Petrobras fi rmados com a OAS - e posterior lavagem 

-, pelo que não se tem qualquer nulidade por ausência de correlação, in verbis:

“Todos os temas que permeiam as condutas imputadas foram exaustivamente 

avaliados na sentença, sequer se podendo falar em redefi nição jurídica com relação 

aos fatos. É da jurisprudência deste Tribunal que ‘o princípio da correlação estabelece 

que há necessidade imperiosa da correspondência entre a condenação e a imputação, 

ou seja, o fato descrito na peça inaugural de um processo deve guardar estrita relação 

com o fato constante na sentença pelo qual o réu é condenado’ (TRF4, ACRIM n. 

5001138-89.2015.404.7000/PR, 7ª Turma, Juiz Federal Guilherme Beltrami, por 

unanimidade, juntado aos autos em 05/07/2017).
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Igualmente já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que ‘o princípio da 

correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual 

penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas 

para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência 

entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal’ (HC 284.546/SP, Rel. 

Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/3/2016).

Do cotejo da inicial acusatória com a sentença tem-se que o magistrado respeitou 

os aspectos da peça inaugural. Não se olvida que a defesa traz à discussão questões 

relacionadas à inexistência de transferência do apartamento triplex ou mesmo à 

ausência de ilegalidade no armazenamento do acervo presidencial. Desta última 

conduta, aliás, os réus foram absolvidos.

Porém, tal argumentação - que será examinada no momento oportuno - não 

conduz à nulidade da sentença por ausência de correlação, pois não se exige da 

acusação ou do juízo a adoção de defi nição jurídica ou o reconhecimento de elementar 

que a defesa entende essencial ao tipo penal.

Todavia, no que diz respeito ao contraditório, a sentença não traz alteração com 

relação aos fatos ou à tipifi cação, conclusão esta que somente é possível se examinada 

no todo, e não apenas por um ou outro seguimento isoladamente. Signifi ca dizer que 

a incorporação à denúncia de expressão indicativa de inexistência de transferência 

apenas reforça a percepção do órgão acusatório de elemento tendente a ocultar a real 

propriedade do bem, mas, não, fundamental à tipifi cação.

A leitura integral das quase 150 laudas da peça de acusação desfaz o equívoco. 

A optar-se por uma interpretação segmentada, talvez se chegue à equivocada 

conclusão, por exemplo, de que os crimes não estariam relacionados a contratos 

da Petrobras. Porém, em síntese, a denúncia e a sentença são bastante claras e 

seguem na linha de que o recorrente praticou o delito de corrupção passiva com o 

recebimento do triplex como parte do pagamento de propina oriunda dos contratos 

da Petrobras fi rmados com a OAS - e posterior lavagem -, pelo que não se tem 

qualquer nulidade por ausência de correlação” (fl s. 72.885-72.886).

Nessa seara, cotejando o traçado pelo acórdão regional, com as premissas 

levantadas no recurso especial, e agora na presente irresignação, em meio aos 

estreitos limites afetos aos apelos extremos, denota-se que o decisum emanado 

pela instância ordinária não transbordou os limites da imputação delineada pelo 

parquet, cabendo ponderar, ademais, que a utilização de expressões sinônimas para 

demonstrar que o imóvel recebido como vantagem indevida fora cedido/transmitido 

de fato ou, na exposição do acórdão, atribuído ao paciente, não representa afronta à 
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estabilidade do objeto do processo, mormente ao se levar em consideração que os fatos 

que ensejaram a apresentação de denúncia correspondem àqueles reconhecidos em sede 

condenatória.

Ademais, cabe pontuar a jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal, 

quando atesta que a aferição de eventual violação ao princípio da correlação 

demandaria uma indevida incursão para além do quadro fático estampado no 

decisum guerreado, com a necessária imersão no cenário fático-probatório.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

Recurso ordinário em habeas corpus. Denúncia. Princípio da correlação. 

Observância. Trancamento da ação penal. Descabimento. Liberdade de 

manifestação religiosa. Limites excedidos. Recurso ordinário não provido. 1. 

Inexiste violação do princípio da correlação quando há relação entre os fatos 

imputados na denúncia e os motivos que levaram ao provimento do pedido da 

condenação. 2. O direito à liberdade religiosa é, em grande medida, o direito 

à existência de uma multiplicidade de crenças/descrenças religiosas, que se 

vinculam e se harmonizam – para a sobrevivência de toda a multiplicidade de 

fés protegida constitucionalmente – na chamada tolerância religiosa. 3. Há que 

se distinguir entre o discurso religioso (que é centrado na própria crença e nas 

razões da crença) e o discurso sobre a crença alheia, especialmente quando se 

faça com intuito de atingi-la, rebaixá-la ou desmerecê-la (ou a seus seguidores). 

Um é tipicamente a representação do direito à liberdade de crença religiosa; 

outro, em sentido diametralmente oposto, é o ataque ao mesmo direito. 4. Como 

apontado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgado recorrido, a conduta do 

paciente não consiste apenas na “defesa da própria religião, culto, crença ou 

ideologia, mas, sim, de um ataque ao culto alheio, que põe em risco a liberdade 

religiosa daqueles que professam fé diferente [d]a do paciente”. 5. Recurso 

ordinário não provido (RHC n. 146.303/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, 

Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toff oli, DJe de 07/08/2018).

Habeas corpus. Processual Penal. Suposta inobservância do princípio da 

confi ança. Necessidade de análise do conjunto fático probatório. Impossibilidade. 

Alegação de violação do princípio da correlação. Improcedência. Ordem denegada.

1. A análise das alegações de eventual incidência do princípio da confi ança e de 

ofensa ao princípio da correlação impõe, na espécie vertente, revolvimento de fatos 

e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do 

habeas corpus.

2. Ordem denegada (HC n. 96.554/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, 

DJe de 25/05/2011).

E, no mesmo sentido, desta Corte de Justiça:
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Agravos em recurso especial. Legislação extravagante. Crimes contra o 

sistema fi nanceiro nacional. Indução ou manutenção em erro sócio, investidor 

ou repartição pública competente, sonegando informação ou prestando falsa, 

e obtenção de fi nanciamento mediante fraude. Agravo em recurso especial de 

José Augusto dos Santos Neves. Recurso especial. Alegada violação dos arts. 59 

e 62, II, ambos do CP, e 4º, 5º e 6º, todos da Lei n. 7.492/1986. Pleito de redução 

da pena. Inadmissão com suporte na Súmula 7/STJ. Recurso que não infi rmou os 

fundamentos do decisum combatido. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula 

182/STJ. Agravo em recurso especial de Niro Viana Rodrigues. Alegada violação 

dos arts. 384 do CPP; 59 e 62, I e II, ambos do CP. Pleito de nulidade da condenação. 

Inadmissão com suporte na Súmula 7/STJ. Emendatio libelli. Ausência de prejuízo. 

Revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Correta aplicação do óbice 

sumular pelo Tribunal de origem. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias judiciais 

negativadas. Culpabilidade e consequências do crime. Fundamentos concretos. 

Idoneidade. Manutenção que se impõe. Agravantes genéricas reconhecidas pelas 

instâncias ordinárias com lastro nas provas colhidas na instrução. Afastamento. 

Impossibilidade na via eleita.

1. Em referência ao agravo interposto por José Augusto dos Santos Neves, 

inexistindo impugnação, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão objeto 

do presente agravo regimental, tal circunstância obsta, por si só, a pretensão 

recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os fundamentos 

expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie a Súmula 182/STJ.

2. No que tange ao agravo interposto por Niro Viana Rodrigues quanto à violação 

do art. 384 do Código de Processo Penal, correta a incidência da aplicada Súmula 7/

STJ ante a necessidade de reexame do arcabouço fático-probatório para análise da 

correlação entre os fatos narrados na denúncia e a condenação perpetrada.

3. Desconstituir o entendimento proferido pelo eg. Tribunal de origem, quanto à 

adequação típica da conduta, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos 

autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. [...] A equívoca capitulação 

jurídica encartada na denúncia pode ser objeto de aditamento ou de emendatio 

libelli na sentença, eis que o conteúdo da narrativa fática em nada se alterou, 

restando por ileso, assim, o princípio da correlação no sistema processual penal 

vigente. Entretanto, perquirir acerca da equivalência da condenação com os 

fatos narrados na denúncia demandaria a análise dos fatos e provas dos autos. 

Incidência da Súmula 7/STJ. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.389.417/BA, Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16/10/2017)

4. A negativação dos vetores judiciais da culpabilidade e das consequências 

do crime apresentam robustez sufi ciente para justifi car o incremento da pena-

base do agravante, notadamente pela apresentação de elementos concretos, que 

particularizam o delito, quais sejam, valer-se de uma empresa, a NVR Auditores 

e Consultores Empresariais S/C, para proteger seu próprio nome e difi cultar a 

apuração da autoria das fraudes e a gravidade do prejuízo da massa liquidanda 

do Banco Santos Neves.
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5. Escorreita a aplicação do óbice constante da Súmula 7 desta Corte, pois 

para rever os fundamentos que motivaram as instâncias ordinárias a incidirem as 

agravantes previstas no art. 62, I e II, do Código Penal, seria necessária a análise de 

fatos e provas, medida essa vedada na via estreita do recurso especial.

6. Agravo em recurso especial de José Augusto dos Santos Neves não 

conhecido. Agravo em recurso especial de Niro Viana Rodrigues conhecido 

parcialmente e, nessa extensão, improvido (AREsp n. 1.120.134/ES, Sexta Turma, 

Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 1º/06/2018, grifei).

Processo Penal. Agravo regimental em recurso especial. Falsificação e 

supressão de documento público. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. 

Inovação recursal. Ausência de prequestionamento. Nulidade laegada. Ausência 

de prejuízo. Revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Adequação 

típica. Súm. 7 desta Corte. Dosimetria. Revisão. Possibilidade. Personalidade. 

Ausência de fundamentação idônea.

I - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, trata-se de inovação 

recursal, a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, sendo 

inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum 

devolutum quantum appellatum, ainda que se refi ra à matéria de ordem pública. 

Precedentes.

II - O argumento de ausência de defesa técnica ou da nulidade pela ausência 

de participação do representante do Ministério Público no interrogatório da 

ré não prosperam, pois vige no ordenamento pátrio, como regra, o princípio 

pas de nullité sans grief, segundo o qual não há falar em nulidade sem a efetiva 

ocorrência de prejuízo concreto para a parte, à qual compete revelar.

III - Rever as premissas do acórdão recorrido de ausência de prejuízo, bem 

como de efetiva defesa técnica, demandaria o revolvimento do acervo fático 

probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal, ante o óbice 

contido na Súmula 7 desta Corte.

IV - Desconstituir o entendimento proferido pelo eg. Tribunal de origem, 

quanto à adequação típica da conduta, exigiria o reexame do conjunto fático-

probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ.

V - A equívoca capitulação jurídica encartada na denúncia pode ser objeto de 

aditamento ou de emendatio libelli na sentença, eis que o conteúdo da narrativa 

fática em nada se alterou, restando por ileso, assim, o princípio da correlação no 

sistema processual penal vigente. Entretanto, perquirir acerca da equivalência da 

condenação com os fatos narrados na denúncia demandaria a análise dos fatos e 

provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 

VI - A violação dos artigos 2º, 59, 68, 71, 109, IV, 110, caput, e § 2º, e 119, do 

Código Penal não pode ser analisada por esta Corte, uma vez ausente o prévio 

debate nas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 211/STJ.
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VII - Quanto a alegada violação ao art. 59 do Código Penal, sob o discrepância 

na fi xação da pena-base, uma vez que os tipos penais dos artigos 297 e 305, 

do Código Penal, tutelam o mesmo bem jurídico, verifica-se a ausência de 

prequestionamento.

VIII - A revisão do cálculo utilizado na dosimetria da pena pelas instâncias 

superiores depende da constatação de ocorrência de ilegalidade fl agrante, que 

justifi que a revisão da pena imposta a partir da adequada valoração dos fatos e 

provas que delineiam as circunstâncias peculiares de cada caso concreto.

IX - Não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do 

recorrente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fi m de supedanear o 

aumento da pena-base, tal qual na hipótese. Precedentes.

Agravo regimental provido em parte, tão somente para redimensionar a pena, 

tornando-a defi nitiva em 7 (anos) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias 

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.389.417/BA, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 

16/10/2017).

5) Cerceamento de defesa:

No ponto, afirma que, embora seja faculdade do juiz indeferir os 

requerimentos de prova que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórios, 

deve fazê-lo de forma fundamentada, não sendo sufi ciente a mera negativa 

injustifi cada.

Destaca que “na instrução criminal, o Juiz (i) cerceou a defesa ao indeferir a 

produção de provas; (ii) deferiu a produção de prova documental sem conceder à defesa 

prazo razoável para análise; (iii) impediu arbitrariamente a gravação das audiências, 

garantia processual que integra o conceito de ampla defesa; (iv) indeferiu, a seu talante, 

a inquirição das testemunhas a respeito de acordos de colaboração premiada celebrados 

no exterior, autorizando que elas respondessem apenas o que julgassem conveniente 

e permitindo que elas se negassem até a dizer se tais acordos respeitavam as balizas 

formais diplomáticas; (v) suprimiu a fase de diligências complementares prevista no 

artigo 402 do Código de Processo Penal; e (vi), ao indeferir a juntada de documentos 

colhidos de ação penal supostamente conexa, promoveu prejuízo imensurável à defesa, 

perpetuando a disparidade de armas entre esta e a acusação” (fl s. 74.574-74.575).

Expressa que diante da acusação de que teria recebido valores oriundos 

de contratos com a Petrobrás, o recorrente teria postulado, com base no art. 

158 do CPP (quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de 

corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confi ssão do acusado), a 

necessária realização de prova pericial para demonstrar a falta de veracidade da 
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imputação, todavia, o juiz de primeiro grau, com chancela do e. Tribunal local, 

teria indeferido o então postulado, em patente violação ao dispositivo legal 

indicado.

Assevera, ainda, que:

“132. Necessário destacar que tal pedido formulado pelo recorrente mostrava-se 

(e ainda se mostra) imprescindível sob dois enfoques.

133. O primeiro está relacionado à competência da 13ª Vara Federal de 

Curitiba/PR para o processamento e julgamento do feito, visto que, como acima 

asseverado, esta foi embasada justamente a partir da suposta conexão dos valores cujo 

recebimento se atribuiu ao recorrente com a Petrobrás. Assim, o fato de não se realizar 

a necessária perícia para análise da origem do dinheiro, somado à questão de que o 

próprio magistrado reconheceu a desvinculação do apartamento tríplex e os contratos 

da Petrobras, sacramentam a incompetência daquele Juízo.

134. O segundo diz respeito ao défi cit probatório gerado, eis que não há qualquer 

elemento que sequer comprove a existência do famigerado caixa-geral, a não ser a 

isolada e conveniente versão de Léo Pinheiro. No entanto, a imaginária e abstrata 

conta informal foi amplamente utilizada como fundamento a amparar a condenação. 

Deixou-se de lado o necessário ‘follow the money’.

135. Ou seja, não houve qualquer análise técnica e muito menos rastreamento 

aptos a demonstrar que valores da Petrobras, ou de qualquer esquema ilícito, tenham 

sido destinados ao recorrente. O recebimento de vantagens indevidas, insista-se, está 

lastreado exclusivamente nas palavras de dois corréus” (fl s. 74.575-74.576).

Diz que, “se o caso dos autos imputou ao recorrente a prática do crime de 

corrupção relacionado a três contratos da Petrobras, é evidente a necessidade de 

realização de prova técnica a fi m de verifi car se foi ele, de alguma forma, benefi ciado 

por valores deles provenientes. [...] Também é manifesta a necessidade de realização de 

prova pericial a fi m de verifi car a situação fática e jurídica do imóvel envolvido na 

denúncia, não bastando a palavra de corréus para confi rmar a hipótese acusatória” (fl . 

74.578), restando-se, nesse painel, evidenciada a violação aos artigos 158 e 400, 

§ 1º do CPP. 

Menciona, ainda, que, por ocasião do julgamento, o c. Tribunal a quo 

teria concedido 20 (vinte) minutos de sustentação oral ao Ministério Público, 

10 (dez) minutos ao assistente de acusação, assegurando às defesas apenas 15 

(quinze) minutos, em violação ao Regimento Interno do c. Tribunal de origem, 
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ao art. 7o, X, da Lei 8.906/1994 (usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou 

tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida 

em relação a fatos, documentos ou afi rmações que infl uam no julgamento, bem como 

para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas) e ao princípio da paridade de 

armas.

Nesse ponto, cumpre mencionar, em detida análise dos argumentos 

colacionados, naquilo que se refere ao disposto no artigo 158 e 400 § 1º, do 

CPP, que bem ressaltou a c. Corte de origem, quando expressa que uma vez 

fundamentada a decisão que indefere intento probatório, não se há que se falar em 

nulidade do feito, em especial se a prova requerida não guarda pertinência com os fatos 

apurados no processo (fl s. 72.834-72.850).

Ademais, quando da análise da admissibilidade do recurso especial, 

pontuou o c. Tribunal Regional que:

“Conquanto tenha apontado diversas violações, a fundamentação no tópico está 

essencialmente assentada na relevância da prova pericial no caso, ao argumento de que 

o seu indeferimento é incompatível com o artigo 158, do CPP.

Inviável, pois, o exame acerca da utilidade e pertinência das provas postuladas 

sem o aprofundamento no exame dos autos, o que esbarra no óbice da Sumula 7, do 

STJ” (fl . 75.150).

De fato, destaca-se que conforme a jurisprudência desta Corte Superior, 

o indeferimento da produção de provas é ato norteado pela discricionariedade 

regrada do julgador, podendo ele, portanto, indeferir, motivadamente, as 

diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, ao passo em que, 

o exame aprofundado acerca da viabilidade ou pertinência da prova, implicaria em 

incursão indevida no acervo probatório, salvo nos casos de patente ilegalidade, o que 

não se restou verifi cado no presente procedimento.

No ponto, fi rme é a jurisprudência da c. Suprema Corte:

Agravo regimental no habeas corpus. Impetração contra decisão monocrática 

do Superior Tribunal de Justiça. Não esgotamento de jurisdição. Crime de 

estupro de vulnerável. Writ sucedâneo de revisão criminal. Indeferimento da 

oitiva de testemunha. Artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Dosimetria. 

Fundamentação idônea.

1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão 

monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, 

ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.
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2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou 

revisão criminal. Precedentes.

3. Na hipótese, “o acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial 

do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o § 1º do art. 400 do CPP, faculta 

ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou 

protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada’ (RHC 115.133, 

Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 148.340-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 

19.4.2018).

4. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. 

O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras 

absolutamente objetivas para a fi xação da pena.

5. Agravo regimental conhecido e não provido (AgR no HC n. 153.457, Primeira 

Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/10/2018).

Consigna-se também o entendimento deste Tribunal:

Penal e Processual Penal. Crime contra a ordem tributária. Denúncia. Crime 

societário. Alegação de falta de individualização das condutas dos agravantes. 

Peça inaugural que atende aos requisitos legais do art. 41 do CPP. Inépcia da 

denúncia. Prolação de sentença condenatória. Preclusão.

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

aos requisitos traçados no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo 

perfeitamente a conduta delitiva de supressão de tributos federais, bem como a 

forma/conduta de materialização dos atos através da empresa Penta Castilhense, 

circunstâncias que permitiram o exercício da ampla defesa no seio da persecução 

penal.

2. Nos chamados crimes societários, embora a vestibular acusatória não possa 

ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente 

as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir 

e a suposta prática delituosa, caracterizado pela condição de sócios ou 

administradores ou gerentes da empresa, estabelecendo a plausibilidade da 

imputação, considerando-se preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de 

Processo Penal.

3. De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido 

de que a inépcia da denúncia deve ser suscitada até a prolação da sentença 

condenatória, sob pena de preclusão.

4. In casu, tendo as partes suscitado a inépcia da vestibular acusatória após 

a prolação do édito condenatório, resta a alegação defensiva alcançada pela 

preclusão. Instauração da persecução penal. Inquérito policial. Desnecessidade.

5. O inquérito policial não é procedimento indispensável para a propositura da 

ação penal, podendo o Ministério Público iniciar a persecutio criminis com espeque 
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em outros elementos, como na espécie. Produção de provas testemunhais, periciais 

e documentais. Indeferimento devidamente motivado. Conclusão em sentido 

contrário. Súmula n. 7/STJ.

6. O legislador brasileiro adotou o sistema do livre convencimento motivado, 

cabendo ao juiz extrair sua convicção das provas produzidas legalmente no 

processo em decisão devidamente fundamentada.

7. Reconhecendo a sufi ciência das provas já produzidas nos autos, pode o 

Magistrado, fundamentadamente, indeferir a produção de novos elementos 

probatórios quando reputa-las desnecessárias ou impertinentes, estando referido 

ato dentro de seu âmbito discricionário.

8. In casu, o Juiz de Primeiro Grau indeferiu a reinquirição de testemunhas, a 

produção de novas provas periciais e documentais, por não guardarem correlação 

com os fatos objetos da presente ação penal. Assim, conclusão em sentido contrário 

quanto à necessidade ou pertinência de tais provas demandaria revolvimento do 

material fático/probatório dos autos, inviável na presente seara recursal - Súmula n. 

7/STJ -

[...] (AgRg no REsp n. 1.168.353/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 

14/09/2012, grifei).

Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pleito de 

produção de prova (avaliação psicodiagnóstica do réu e da vítima) indeferido 

pelo magistrado. Alegado cerceamento de defesa. Não ocorrência. Princípio do 

livre convencimento motivado. Recurso desprovido.

1. Sem embargos acerca do amplo direito à produção das provas necessárias 

a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do 

processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências 

protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, a parte requerente, 

demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. 

Precedentes.

2. No caso em exame, após 7 anos sem que fosse realizada a avaliação 

psicodiagnóstica, por ausência de profissionais habilitados para tal fim na 

comarca, o Juízo singular proferiu decisão indeferindo o pedido, dando 

prosseguimento ao feito.

3. Hipótese em que não se verifi ca a imprescindibilidade da prova pericial 

requerida, uma vez que a vítima já foi submetida à avaliação psicológica logo 

depois da suposta prática criminosa pelo recorrente, razão porque desnecessária 

a renovação da referida prova técnica.

4. O patrono do recorrente deixou de demonstrar de que forma a sua avaliação 

psicológica poderia infl uenciar na solução da controvérsia, até mesmo porque 

a principal prova contra ele produzida consistiria no testemunho da vítima, 

inexistindo nos autos qualquer notícia de que teria algum distúrbio mental ou 
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de que existiria alguma circunstância apta a afastar a sua responsabilidade pelos 

fatos narrados na denúncia.

5. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova 

requerida durante a instrução, necessária seria uma profunda incursão em 

todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via 

mandamental.

6. Recurso ordinário desprovido (RHC n. 64.261/RS, Quinta Turma, Rel. Min. 

Ribeiro Dantas, DJe de 15/03/2017, grifei).

Cumpre destacar, nessa toada, que o agravante claramente confunde 

“direito à ampla defesa” com “direito à defesa ilimitada”, aquela exercida 

independentemente de sua utilidade prática para o processo, eis que enquanto o 

primeiro direito é, de fato, albergado pela ordem jurídica, o segundo, todavia, é 

por ela alijado.

Nas palavras de Douglas Fischer e Eugênio Pacelli, “a ampla defesa não 

pode ser confundida com a possibilidade de a defesa escolher a forma que entender mais 

adequada para a prova, mesmo que sem qualquer utilidade prática. Ampla defesa não 

é o que a defesa quer, mas o que pode fazer à luz da concretização de todos os princípios 

constitucionais no processo penal. Portanto, não está em jogo apenas a ampla defesa, 

mas também o devido processo legal (que é devido pra ambas as partes), em que um dos 

princípios reguladores também é a celeridade processual”. (Comentários ao Código 

de Processo Penal e sua Jurisprudência, 5ª ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 860).

Assim, é indubitável que o exame acerca da utilidade e pertinência das provas 

postuladas, para se atestar que o seu indeferimento se deu em contrariedade ao art. 

158 do CPP, tal qual destacado pelo c. Tribunal a quo (fl s. 72.834/72.850), 

demandaria, inexoravelmente, a aprofundada análise do acervo probatório 

carreado aos autos, providência inadmitida em sede de recurso especial.

De outro giro, no que tange à ofensa ao artigo 7o, inciso X, da Lei n. 

8.906/94 (usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante 

intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, 

documentos ou afi rmações que infl uam no julgamento, bem como para replicar acusação 

ou censura que lhe forem feitas) em eventual contradição ao princípio da paridade 

de armas, destacou o recurso especial que:

“147. Mas não é só. Em 24/01/2018, na ocasião do julgamento, a despeito 

da fundamentada insurgência da defesa do recorrente, o Tribunal a quo concedeu 

20 minutos de sustentação oral ao Ministério Público, 10 minutos ao assistente 
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de acusação, e assegurou às defesas apenas 15, muito embora os corréus, delatores 

informais, tenham, na prática, aderido ao polo ativo do feito criminal.

148. Dessa forma, a Corte Regional ignorou dispositivo de seu próprio 

Regimento Interno, violou o art. 7º, X, da Lei n. 8.906/199477; e contrariou o nobre 

princípio da paridade de armas” (fl . 74.579).

Pontuou, nesse recorte, o c. Tribunal a quo:

“Não é de ser admitida a pretensão recursal uma vez que o recorrente não 

fundamenta qual a efetiva violação ao artigo 7o, inciso X, da Lei n. 8.906/94, 

esbarrando no óbice previsto na Súmula 284/STF, segundo a qual ‘é inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a 

exata compreensão da controvérsia’.

Além disso, o recorrente deixou de combater os demais fundamentos do julgado, 

o que atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF (‘É inadmissível o Recurso 

Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento 

sufi ciente e o recurso não abrange todos eles’)” (fl . 75.158).

Ao que se observa, muito embora tenha colacionado os motivos de sua 

irresignação, deixou o agravante de infi rmar, de maneira adequada e sufi ciente, 

quais os motivos e qual seria a afronta ao dispositivo mencionado, vale dizer, o 

que teria pontualmente violado o que predispõe o artigo 7º, inciso X, da Lei 

n. 8.906/94, ou seja, especifi camente, não enfrentou de maneira adequada a 

incidência da Súmula 284 do STF.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

Penal. Processo Penal. Agravo regimental no recurso especial. Tribunal do 

Júri. Homicídio tentado. Estupro. Concurso material. Nulidade por defi ciência 

na quesitação. Tentativa de homicídio reconhecida pelo Conselho de Sentença. 

Prejudicialidade da tese de desistência voluntária. Precedentes. Recusa 

da magistrada em fazer registro em ata. Situação não verificada. Nulidade 

suscitada em momento posterior. Súmula 7/STJ. Pedido de diligência. Repetição 

de reconhecimento de pessoa. Inviabilidade. Decisão judicial fundamentada. 

Prejuízo não comprovado. Dosimetria. Súmula 284/STF.

I - Segundo entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal em 

seu enunciado n. 156: “É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta 

de quesito obrigatório”. No caso dos autos, verifi ca-se que todos os quesitos 

obrigatórios se foram quesitados, em especial a tentativa, não havendo que se 

falar em nulidade ou contrariedade aos arts. 482 e 483 do CPP.
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II - “O acolhimento da tese relativa à tentativa de homicídio prejudica a 

análise da suposta desistência voluntária. Ademais, a impugnação à formulação 

dos quesitos deve ocorrer no julgamento em Plenário, sob pena de preclusão, 

nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, ressalvadas as 

nulidades absolutas, não confi guradas na hipótese. Precedentes” (REsp 1.190.774/

CE, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 03/11/2010; grifei).

III - O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama 

efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, 

segundo o princípio pas de nullité sans grief. In casu, a MM. Juíza-Presidente 

indeferiu, de forma fundamentada, a repetição, em Plenário, do procedimento 

de reconhecimento do acusado. Preceitua o art. 423 do CPP que “deliberando 

sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário 

do júri, e adotadas as providências devidas, o juiz presidente: I - ordenará as 

diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que 

interesse ao julgamento da causa”. Assim, o “deferimento de diligências é ato 

que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, 

que poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias 

ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, não 

caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa (precedentes do col. STF e do STJ). 

Recurso desprovido” (RHC 64.595/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 

30/05/2016);

IV - Em que pesem as alegações da parte recorrrente, verifi co, in casu, a defi ciência 

da fundamentação do recurso. Isso porque o recorrente não indicou de que forma 

teria havido a suposta violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, não sendo possível 

a exata compreensão da controvérsia, justamente porque os argumentos apontados 

no apelo nobre não demonstram, de forma clara e específi ca, como teria havido 

violação a legislação federal infraconstitucional. Apesar de apontar afronta à lei 

federal, não demonstrou a parte, com previsão, quais seriam tais afrontas e sua 

relação com o caso concreto. O apelo nobre, portanto, esbarra na Súmula 284 do STF, 

que preceitua, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a defi ciência 

na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1.621.722/RO, Quinta Turma, de 

minha relatoria, DJe de 17/08/2018).

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Agravo que não combateu 

os fundamentos da decisão agravada. Aplicabilidade do Verbete n. 182 da Súmula 

do Superior Tribunal de Justiça. Artigos do CP e do CPP. Alegação genérica. 

Súmula 284/STF. Litispendência e provas para a condenação. Súmula 7/STJ. 

Agravo improvido.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os 

fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta 

Corte.
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2. Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a arguição 

de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da 

contrariedade.

3. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da inexistência de 

litispendência e da sufi ciência de provas para a condenação constitui providência 

inadmissível em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp n. 857.129/SP, Quinta Turma, 

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/05/2016, grifei).

6) Desprezo às provas de inocência:

Sustenta que, no julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal 

deixou de apreciar documentos novos e relevantes para a defesa, em violação aos 

artigos 619 e 231 do CPP, aduzindo que “os documentos supervenientes carreados aos 

autos impedem a formação de um juízo de culpabilidade sobre o Agravante, de forma 

que é devida a realização de um novo julgamento pela Corte Regional” (fl .76.797).

Consigna que “julgado em tempo recorde o recurso de apelação interposto, o 

acórdão proferido continha graves omissões, contradições e obscuridades, motivo pelo 

qual foram opostos, em 20/02/2018, Embargos de Declaração (com supedâneo no art. 

619 do CPP, bem como arts. 1.022 e 1.025 do CPC à luz do art. 3º da lei processual 

penal) nos quais se apontou um total de 61 pontos a serem aclarados em virtude de 

omissão ou contradição” (fl . 75.480).

Aponta, todavia, que após a oposição de embargos de declaração, vieram ao 

conhecimento do recorrente fatos novos e documentos relevantes à sua defesa, 

razão pela qual, com amparo no art. 231 do CPP, requereu a respectiva juntada 

das seguintes peças:

a) Declaração da lavra de João Vaccari Neto, rebatendo a versão apresentada 

por Léo Pinheiro e desmentindo o suposto acerto de contas envolvendo valores 

provenientes de contratos de consórcio RNEST/CONEST;

b) Transcrição do depoimento de Márcio Faria, ex-diretor executivo da 

Odebrecht, no sentido de que a OAS não pagou vantagens indevidas ao Partido 

dos Trabalhadores ou a membros da diretoria de serviços da Petrobras nos 

contratos do consórcio RNEST/CONEST;

c) Documento relativo a manifestações públicas de autoridades 

estadunidenses sobre cooperação internacional com o Brasil, “ofi ciosa, por fora, 

sem depender de passar pelos trâmites e canais ofi ciais e na base da confi ança entre 

prosecutors das duas nações” (fl . 74.581).
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Relata que por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, o c. 

Tribunal de origem deixou de considerar os documentos novos, ao argumento de 

que teria ocorrido a preclusão consumativa, limitando-se a corrigir meros erros 

materiais, contrariando, com isso, o que dispõe artigo 479 do CPP, o qual 

permite a juntada de documentos em qualquer fase do processo.

Narra, ainda, que, quando da interposição da apelação, acostou documentos, 

em seu entender relevantes para a presente ação penal, eis que se referem a 

depoimentos prestados por ex-membros do Conselho de Administração da 

Petrobras, hábeis a demonstrar que Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró e 

Renato Duque foram eleitos por aquele órgão à unanimidade e, inclusive, com o 

voto dos conselheiros eleitos pelos acionistas minoritários, sendo que não foram 

considerados no julgamento do apelo, maculando o art. 231 do CPP.

Na sequência, assevera que o c. Tribunal de origem deixou de analisar fatos 

sensíveis suscitados nos embargos de declaração, além de apreciá-los de forma 

contraditória, mantendo as omissões e contradições, não obstante a oposição de 

novos embargos de declaração, tudo em contrariedade ao art. 619 do CPP.

Veja-se. Compulsando as alegações em questão, denota-se que não restou 

comprovada a alegada infringência aos referidos dispositivos do Código de 

Processo Penal, eis que os declaratórios não foram acolhidos por falta de 

demonstração da suposta omissão em que teria incorrido o aresto hostilizado, 

verificando-se nada mais do que mero inconformismo do paciente com o 

decisum da e. Corte a quo, confi rmatório da condenação.

Para delimitar a quaestio, colaciono excerto do acórdão regional que decidiu 

sobre os embargos declaratórios:

“2.7. Do prequestionamento

Por fi m, a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva (xlvii) prequestiona os arts. 254 

do CPP (suspeição do magistrado); 70, § 3º, 71, 72, § 2º, 78, inciso II, alínea ‘c’, e 83 

do CPP (teoria da dissonância cognitiva); 5º, caput e inciso LVII, da CF e 260 do 

CPP (suspeição do juízo - decisão que determinou a condução coercitiva); 5º, incisos 

XII e LVII, da CF e 8º e 9º da Lei n. 9.296/96 (suspeição do magistrado - decisão que 

levantou o sigilo das interceptações telefônicas); 5º, inciso XXXVII, da CF (resoluções 

que garantem ao juízo a quo se dedicar exclusivamente à ‘Operação Lava-Jato’); 158 

do CPP (cerceamento de defesa); 5º, incisos LV e LIV, da CF e 158 e 231 do CPP 

(indeferimento de perguntas aos delatores); 616 do CPP (reinquirição); e 283 do CPP 

e 105 da Lei n. 7.210/84 (antecipação da execução da pena). Ao longo dos embargos 
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também prequestionou os arts. 5º, inciso XXXIX, 129, inciso I, da CF; 13, 29, 33, § 

4º, 49, 59 e 317 do CP; 3º, 108, 214, 258 e 564, inciso I, do CPP; e 10 do CPC.

Consoante mencionado nas considerações iniciais sobre os embargos de declaração, 

estes só têm cabimento nas restritas hipóteses elencadas no artigo 619 do CPP, quais 

sejam, omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, sendo desnecessário o 

prequestionamento expresso.

Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração no ponto.

3.1. Em petição acostada no evento 128 dos autos, em 26/02/2018, a defesa 

de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA apresenta declaração manuscrita de João 

Vaccari Neto que, segundo alega, desmente categoricamente as declarações de Léo 

Pinheiro. Diz que: ‘Nela, João Vaccari aduz que jamais tratou de pagamentos de 

vantagens indevidas com Léo Pinheiro, muito menos que teria intermediado o 

afi rmado acerto espúrio, em nome do Peticionário, para compensação de valores 

relativos ao apartamento 164-A (tríplex)’.

Argumenta, ainda, que ‘à luz do princípio da presunção constitucional 

de inocência, é o órgão acusador quem deve comprovar, de forma inequívoca, a 

culpabilidade do réu. Inconstitucional, portanto, exigir que o acusado seja obrigado a 

provar sua inocência. Nesse sentido, deve ser reconsiderado o entendimento fi rmado no 

voto-relator do presente apelatório, eis que recai em inconstitucional inversão do ônus 

probatório, exigindo-se do Peticionário, ainda, a produção de prova diabólica, vedada 

no ordenamento jurídico pátrio’.

Requer (xlviii) seja considerado o aludido documento para fi ns de julgamento, 

pugnando pela absolvição do embargante.

A pretensão é de todo descabida.

O Código de Processo Penal estabelece um rito a ser seguido nas ações penais, 

não havendo previsão de ‘prazo eterno’ para recursos, tampouco possibilita a juntada 

de provas em qualquer fase. No caso, a oportunidade para a oposição dos embargos 

de declaração se esgotou com o protocolo do recurso, em 20/02/2018, último dia de 

prazo, inexistindo qualquer peculiaridade que justifi que a pretendida emenda da 

petição. Há, assim, clara preclusão consumativa.

Ademais, a fase instrutória já há muito está encerrada. Prolatada sentença 

e julgadas as apelações por este Tribunal, é inviável a reabertura da instrução e a 

apreciação de documento só agora colacionado.

De todo modo, restou afi rmado no julgado que a defesa de LUIZ INÁCIO 

LULA DA SILVA em nenhum momento requereu a oitiva de João Vaccari (item 

‘3.3.6.5.’ do voto). Isso não signifi ca, ressalta-se, inversão do ônus probatório.
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Conforme consignado, ‘ao oferecer denúncia e instruir a causa na linha de 

suas alegações, o Ministério Público Federal apresenta as provas que, na sua visão, 

tem por sufi cientes para a persecução penal. À defesa cabe apresentar e requerer 

as que possam se contrapor à tese acusatória’. É dizer, o órgão acusatório juntou 

as provas que entendeu sufi cientes para embasar a pretensão punitiva. Se assim 

entendesse, caberia à defesa, no momento oportuno, produzir a contraprova.

No mesmo sentido, as considerações do órgão ministerial em parecer: ‘De 

início, importante enfatizar que o caso já foi julgado e o processo de conhecimento se 

encerrou há bastante tempo. Quando isso acontece, a prova nova deve ser trazida 

em ação revisional própria, nos termos do artigo 621 e seguintes do Código de 

Processo Penal e não em sede de embargos de declaração em que não há a mínima 

previsão de reabertura de instrução’.

A declaração apresentada, portanto, não tem qualquer valor probatório ao 

feito, de forma que não conheço da petição do evento 128.

3.2. Também em razão da preclusão consumativa, não merece ser conhecida 

a petição juntada ao evento 144 (vídeos no evento 145), na qual a defesa de 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA requer seja considerado o depoimento prestado 

por Márcio Faria da Silva prestado em ação penal correlata e a conversão do 

julgamento em diligência.

Os embargos de declaração têm lugar específ ico nos casos de ambiguidade, 

obscuridade, contradição ou omissão, não se destinando para eternizar o curso 

do processo com a repetição de teses já enfrentadas, sob a ótica de fatos novos 

que sequer possuem aptidão, de per si, de modifi car as conclusões extraídas do 

julgamento pelo Colegiado.

Faço referência ao já contido no voto condutor e nos presentes embargos de 

declaração, no sentido de que a compreensão do julgado não pode ser feita pela 

leitura de parágrafos isolados, como pretende a defesa. Tampouco em um ou outro 

meio de prova descontextualizado sem capacidade de desmerecer o restante do 

acervo.

Todas as questões foram exaustiva e detalhadamente examinadas ao longo 

do voto condutor, em especial no seu item 3.3.8.1. Como forma de agir, ‘O método 

utilizado para contabilização das despesas relativas à diferença de preço entre a 

unidade padrão e o triplex, nelas computados igualmente os custos de reforma e 

fornecimento de mobiliário e equipamentos’ (item 3.3.5.4).

E, neste contexto específ ico, nada obstante Márcio Faria da Silva ter 

confi rmado o ajuste de propina com relação às empresas do consórcio, é natural que 
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desconhecesse as tratativas levadas a cabo pelo embargante LUIZ INÁCIO LULA 

DA SILVA e por LÉO PINHEIRO, cuja relação de proximidade é inegável e 

mostrou-se fundamental para a sistemática de operação da propina, como também 

abordado no voto embargado.

Referi, ainda, no voto condutor que ‘... o recebimento pessoal dessa vantagem, 

ao meu sentir, decorre de desígnio autônomo em relação à corrupção havida em favor 

do Partido dos Trabalhadores. Esta se deu mediante o extenso esquema de corrupção 

havido no seio da Petrobras, com destinação de recursos de contratos obtidos mediante 

ajuste de vontades dos concorrentes, em benefícios de diversas pessoas e partidos 

políticos. Já em relação ao apartamento e suas melhorias, a vantagem está deslocada no 

tempo e no espaço em relação ao recebimento anterior. Há nova linha de nexo causal, 

no mínimo relativamente à diferença de preço entre a unidade adquirida (141) e 

aquela que lhe fora destinada (164-A) e os custeios das reformas e mobiliários, ainda 

que o dinheiro tenha a mesma origem espúria. Trata-se, a toda evidência, de crimes 

distintos’.

Por todas essas razões, sobretudo pelo inoportuno momento albergado pela 

preclusão consumativa, não conheço da petição lançada no evento 144.

3.3. Com relação à eventual colaboração informal entre autoridades brasileiras 

e americanas, a tese é inusitada, fantasiosa e sem qualquer proveito para o processo. 

Não há um elemento concreto sequer nos autos - tampouco apontado pela defesa - que 

indique que o processo tenha sido maculado por provas trocadas entre Brasil e Estados 

Unidos da América.

Novamente, se não for pelo amor à teoria das nulidades (item 2.6), cujos efeitos 

concretos carecem de demonstração e que, por isso, em nada aproveitaria à defesa, 

trata-se de tese que nada mais objetiva do que desacreditar toda a investigação e 

ampliar a discussão para questões estranhas à ação penal que ora se examina.

Portanto, igualmente não merece ser conhecida a manifestação (fl s. 74.184-

74.186).

Nesse compasso, não há que se falar, na hipótese, em negativa de prestação 

jurisdicional ou nulidade do acórdão proferido pelo e. Colegiado a quo, por 

violação ao artigo 619 do CPP, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na 

medida da pretensão deduzida, apreciando-se, fundamentadamente, de modo 

coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-

lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

No ponto, colaciono o seguinte julgado:
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Embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial. Art. 

619 do CPP. Inexistência de vícios no julgado. Rediscussão do entendimento. 

Impossibilidade. Ausência de ilegalidade fl agrante. Aclaratórios rejeitados.

1. Nos limites estabelecidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, 

os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, 

eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado 

combatido.

2. Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, 

tendo o acórdão embargado apreciado o inconformismo de forma clara e 

fundamentada, não é possível, em sede de aclaratórios, rediscutir o entendimento 

adotado.

3. As informações constantes do banco de dados criminais do SINIC não 

devem ser excluídas dos arquivos do Poder Judiciário, contudo, só devem ser 

objeto de acesso por meio de requisição judicial, nos termos do artigo 748 do CPP 

e 202 da Lei de Execução Penal.

4. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no REsp n. 1.361.520/PA, 

Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 15/06/2018).

Desse modo, porquanto fundamentada a decisão, não se configura a 

apontada contrariedade ao art. 619 do CPP, mas mera inconformidade do 

recorrente pelo fato de a decisão impugnada não ter acolhido a tese recursal 

de que, para o deslinde da causa, deveriam ter sido examinados os temas 

questionados, confundindo negativa de prestação jurisdicional com não-

acolhimento da pretensão.

Já em relação à arguição de violação ao art. 231 do CPP, destaca-se que 

conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o indeferimento da produção 

de provas, tal qual acima demonstrado, é ato norteado pela discricionariedade 

regrada do julgador, podendo ele, portanto, não deferir, motivadamente, as 

diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias.

No caso em mesa, a reversão de tal entendimento não pode se dar sem o 

exame minucioso do conjunto probatório, tal qual já se manifestou esta Corte 

de Justiça:

Penal e Processual Penal. Agravo regimental em agravo em recurso especial. 

Violação aos artigos 396-A e 231, CPP. Reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ. 

Impossibilidade.

1. Nos termos da Súm. 7/STJ, não se conhece de nulidade processual se, para 

sua constatação, se fi zer necessário o reexame de fatos e provas.

2. Agravo regimental improvido (AgInt no AREsp n. 580.555/RJ, Sexta Turma, 

Rel. Nefi  Cordeiro, DJe de 04/04/2017).
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Noutro compasso, além de mencionar inadequadamente o artigo 479 

do Estatuto Processual, eis que não se anela ao presente caso, o faz de forma 

absolutamente genérica, destacando, simplesmente que “160. Salta aos olhos que 

a ‘preclusão consumativa’ suscitada pelos acórdãos recorridos não tem amparo na 

legislação federal. Ao contrário, a juntada dos documentos novos é expressamente 

prevista ‘em qualquer fase do processo’, não incidindo no caso concreto, à toda evidência, 

a limitação prevista no art. 479 do CPP” (fl s. 74.583), em total confronto ao que 

aduz a súmula 284 do STF.

Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Tráfi co de drogas. Provas 

para a condenação. Súmula n. 7/STJ. Violação do art. 59 do CP. Alegação genérica. 

Súmula n. 284/STF. Recurso improvido.

1. A questão relativa à existência de provas para a condenação não prescinde 

do revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência do 

enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

2. A alegação genérica de violação do art. 59 do CP configura deficiência de 

fundamentação do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.

3. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp n. 1.195.352/CE, Quinta 

Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/05/2018).

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

Tráfi co ilícito de entorpecentes. Associação para o tráfi co. Participação. Análise 

do conjunto fático-probatório. Súmula 7/STJ. Divergência jurisprudencial 

não demonstrada. Ausência de cotejo analítico. Inépcia da denúncia. Falta 

de prequestionamento. Súmulas 211/STJ e 282/STF. Defeitos na denúncia e 

tipificação. Colacionamento de julgados e discurso retórico. Deficiência na 

fundamentação. Súmula 284/STF. Pedido de regime mais brando e substituição 

da pena. Defi ciência na fundamentação. Súmula 284/STF. Agravo conhecido para 

não conhecer do recurso especial. Agravo regimental desprovido.

I - Desconstituir decisão que concluiu pela participação em associação para 

o tráfi co exige, necessariamente, revolvimento do conjunto fático-probatório, 

procedimento inviável nesta via recursal a teor do óbice contido no verbete 

sumular n. 7 desta Corte.

II - O recurso especial interposto pelo permissivo constitucional constante do 

art. 105, inciso III, alínea c, exige a atenção dos requisitos contidos no art. 1.029, 

e § 1º do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1º, do Regimento Interno do 

Superior Tribunal de Justiça.

III - A ausência de prequestionamento inviabiliza a análise de matéria em via 

de recurso especial, a incidir os enunciados sumulares n. 282 e 356/STF.
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IV - As meras indicações de julgados e discurso retórico, sem indicar e justifi car 

a legislação federal violada, caracteriza deficiência na fundamentação recursal, 

incidindo o óbice do enunciado sumular n. 284 do e. Supremo Tribunal Federal.

Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 1.106.985/SP, Quinta Turma, 

de minha relatoria, DJe de 13/03/2018).

7) Condenação fundada decisivamente em depoimento incriminatório do corréu 

(chamamento):

Refuta, nesse painel, a incidência da Súmula 7 do STJ, ao argumento de 

que o voto condutor foi expresso em afi rmar a existência de dúvida quanto à 

materialidade e autoria do crime, que teria sido sanada a partir do depoimento 

do corréu Léo Pinheiro, indo o decisum de encontro ao que aduz o § 16º do art. 

4º da Lei 12.850/2013.

Pondera que a leitura do acórdão recorrido evidencia que o depoimento 

do corréu Léo Pinheiro, ex-Presidente da OAS, foi o argumento essencial do 

decreto condenatório e apesar da exaustiva instrução processual, não há um 

único elemento de prova, oral ou documental, que confi rme ter o ora recorrente 

solicitado, aceito ou recebido vantagem indevida.

Obtempera que “embora o aresto condenatório transcreva inúmeros 

depoimentos de delatores - para dizer que o ex-Presidente tinha infl uência no Partido 

dos Trabalhadores e na Petrobras -; e de prepostos ou prestadores de serviço da OAS - 

que nunca tiveram qualquer contato com ele - não há sequer um, com exceção de Léo 

Pinheiro, que sugira a prática, pelo recorrente, de um dos verbos típicos do delito de 

corrupção passiva” (fl . 74.587).

Aduz que o decisum objurgado teria, assim, recorrido ao chamamento do 

corréu como motivo de convicção, no ponto em que afi rmou que “se houvesse 

quaisquer hesitações quanto a estas assertivas, elas sucumbiram ao reinterrogatório de 

José Adelmário Pinheiro Filho” (fl . 74.588).

Assevera que “a palavra do correu Léo Pinheiro para este processo na visão 

dos acórdãos recorridos eqüivale à verdade absoluta e deve se sobrepor ao depoimento 

de 73 (setenta e três) testemunhas que não confi rmaram a hipótese acusatória” (fl . 

74.589), contrariando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a norma 

constante do § 16º do art. 4º da Lei 12.850/2013.

Sustenta que o voto condutor considerou sanada a dúvida quanto à 

materialidade e autoria do crime, com base no depoimento do corréu, delator 

informal, agraciado com benefícios na sentença condenatória e, não obstante 
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tenha o c. Tribunal de origem se valido das declarações deste colaborador, 

recusou-se a colher novo depoimento do recorrente, violando os art. 616 e 196 

do CPP.

Ressai, todavia, da decisão de admissibilidade na origem que:

“Argumenta a defesa que o depoimento do corréu Léo Pinheiro, ex-Presidente 

da OAS, foi o argumento essencial do decreto condenatório, em contrariedade ao 

disposto no artigo 4º, § 16, da Lei n. 12.850/2013 segundo o qual “nenhuma sentença 

condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente 

colaborador”. E, embora se apegue às declarações do corréu, o Tribunal se recusou a 

colher novo depoimento do recorrente, em violação ao disposto nos artigos 196 e 616, 

do CPP.

O acórdão deixou assentada a necessidade de ser o depoimento do corréu 

harmônico com as demais provas dos autos, tendo concluído, após detida 

análise, pela sufi ciência do conjunto probatório a ensejar manutenção do decreto 

condenatório. Desta forma, certo é que alterar as premissas do acórdão, no sentido 

de que a condenação não fulcrou-se apenas no depoimento do corréu Leo Pinheiro, 

mas também em outros elementos de prova, impõe o reexame dos autos, o que é 

vedado pela Súmula 7, do STJ. O mesmo se diz em relação ao indeferimento de 

oitiva do recorrente” (fl s. 75.151-75.152).

Em análise do requerimento e dos argumentos agora apresentados 

pelo agravante, não há dúvida alguma de que, pretendendo sua absolvição, a 

pretexto da ausência de provas sufi cientes, o recorrente busca ver reapreciados 

os elementos de cognição dos autos para que se examine se foram, ou não, 

adequadamente interpretados nas instâncias ordinárias, tarefa essa incompatível 

com a via do recurso especial, não vocacionada a tal espécie de análise, uma vez 

que de atribuição dos juízos ordinários.

Da mera leitura do acórdão reprochado, denota-se, claramente, que a 

condenação do agravante se deu pelo cotejo efetivado em relação aos diversos 

elementos de cognição, abarcando não somente a prova material (documental), 

como também a prova oral, dentre elas o depoimento do mencionado correu 

Léo Pinheiro, destaca-se:

“O longo depoimento guarda coerência não apenas com aquilo que se acha 

imputado na acusação, mas também com as provas existentes no caderno processual, 

como faturas emitidas em nome da OAS emitidas pelas empresas Tallento, Kitchens 
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e Fast Shop. Muito embora LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA afi rme desinteresse 

posterior pelo imóvel, no que é acompanhado por PAULO OKAMOTTO, por 

exemplo, a versão é enfraquecida pelas circunstâncias identifi cadas.

Ora, executivos do grupo OAS somente confi rmaram a compreensão comum 

que se tem a respeito das transações de imóveis. Não é crível - além de negado 

por LÉO PINHEIRO e outros envolvidos - que a construtora canalizasse 

tantos recursos apenas como forma de tornar o negócio mais atrativo. Os gastos 

extrapolam inclusive o próprio valor de mercado do bem.

Não se cuida, pois, de reforma decorativa, mas sim com características e 

personalização para um programa de necessidades específi co, com intervenções 

bastante profundas na planta padrão do imóvel. A instalação de um elevador entre 

os pisos internos, somente implementado na unidade 164-A, é um claro exemplo de 

modernização que desborda do padrão mercadológico” (fl s. 72.985-72.986).

Alterar, pois, as premissas do acórdão, no sentido de se avaliar se teve a 

condenação se fulcrado apenas no depoimento do corréu Leo Pinheiro, e não também 

em outros elementos de prova, impõe de modo profundo o reexame dos elementos de 

convicção inserto nos autos, com o indevido revolvimento fático-probatório, o que 

é vedado pela súmula 07 desta Corte de Justiça.

8) Do crime de corrupção passiva: corrupção virtual, ausência de indicação de 

ato de ofício, da teoria da imputação objetiva e da inexistência de vantagem indevida:

Aduz o agravante que as teses sustentadas pela defesa foram analisadas de 

forma genérica e superfi cial, com direta violação ao dever de fundamentação das 

decisões judiciais (art. 93, IX do CF), destacando-as da seguinte forma:

I. Corrupção virtual: defende a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, eis 

que a análise, nesse particular, limitaria-se a apreciar se o agente incorre na 

prática descrita no preceito incriminador do art. 317 do CP, na modalidade 

receber, na hipótese em que a vantagem indevida não ingressar na posse ou 

propriedade deste.

II. Da imprescindível demonstração do ato de ofício inserido no rol de atribuições 

do intraneus à confi guração do tipo de corrupção passiva: assevera que a tese jurídica 

“(i) encontra-se presente na base empírica dos acórdãos e (ii) prescinde de revaloração 

ou incursão no conjunto fático-probatório, versando, unicamente, (iii) na correta 

interpretação do preceito incriminador da corrupção passiva, de modo a defi nir se é 

exigível (ou não), enquanto elementar implícita do tipo, a presença do ato de ofício 

para fi ns de incidência da tutela penal” (fl . 76.806).



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 31, (254): 973-1422, abril/junho 2019 1067

III. Impossibilidade de imputação do resultado ao agravante: com fundamento 

na tese de que a conduta do agravante não consistiu na criação e atribuição de 

um risco não tolerado juridicamente (teoria da imputação objetiva), sustenta que 

a condenação viola o art. 13, § 1º do CP, por impossibilidade de imputação do 

resultado, bem como o art. 317, por atipicidade da conduta, sendo que tal análise 

não esbarraria no óbice da Súmula 7 do STJ.

IV. Inexistência de vantagem indevida: crime impossível: assevera que a 

existência de gravame fi nanceiro sobre o apartamento é incompatível com 

a narrativa de Léo Pinheiro, no sentido de que o imóvel seria entregue 

ao Agravante sem pagamento algum, pois a transferência da propriedade 

demandaria, necessariamente, a quitação do preço do bem.

Com efeito, consigna o recorrente que a corrupção passiva consiste, 

segundo o artigo 317 do Código Penal, em “solicitar ou receber, para si ou para 

outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas 

em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem”.

Ressalva, no ponto, a contradição ocorrida no acórdão regional, quando 

afirma que teria o recorrente recebido vantagem indevida, consistente no 

referido tríplex, mas reconhece explicitamente que “as provas são seguras quanto 

à inexistência de transferência da propriedade no registro imobiliário em favor 

do apelante Luiz Inácio Lula da Silva ou sua esposa e quanto à não ocorrência da 

transferência da posse” (fl . 74.593), com violação expressa, portanto, ao que aduz o 

artigo 317 do Código Penal, em face à atipicidade de sua conduta.

Registra que o acórdão recorrido violou o mencionado dispositivo legal ao 

condenar o recorrente com base em inferências alheias à imputação, para tanto, 

teria empregado indevidamente a teoria do domínio do fato, a fi m de que o 

agravante fosse publicamente enxovalhado e, ao fi nal, julgado/condenado, não 

com base em ato comissivo ou omissivo inerente à função, mas, sim, pela teórica 

ascendência do Presidente da República nas nomeações da Petrobras, em frontal 

violação ao artigo 29 do Código Penal.

Pondera que, malgrado seja atribuição do Conselho de Administração a 

nomeação dos executivos da Petrobrás - e não do Presidente da República - o 

decisum sustenta que, em contrapartida à vantagem indevida em tese recebida 

pelo ex-Presidente, teria ele exercido infl uência para assegurar a nomeação e a 

manutenção de diretores da Estatal.

Verbera que o c. Supremo Tribunal Federal não dispensa a demonstração 

de ato de ofício, inserido no complexo de atribuições do funcionário público, 
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para confi gurar o crime de corrupção passiva, invocando precedente constante 

da Edição 57 da “Jurisprudência em tese” desse Superior Tribunal de Justiça, 

no sentido de que, no crime de corrupção passiva, é indispensável o nexo de 

causalidade entre a conduta do servidor e a realização de ato funcional de sua 

competência.

Assevera inexistir vinculação entre a nomeação de diretores, que ocorreu 

durante 2003 e 2004, com os contratos utilizados para fundamentar a 

condenação, fi rmados em 2009, ao passo em que refuta a aplicação, in casu, da 

teoria do domínio do fato, cujo fundamento foi indevidamente adotado pelo 

e. colegiado de origem para suprir a ausência de prova da culpa do recorrente, 

baseando a condenação e a exasperação da pena, unicamente, no cargo por ele 

ocupado no período de 2003 e 2010.

Insiste na tese de que não se restou comprovado o ato de ofício, sobretudo 

porque o Presidente da República não possuía total controle sobre a estatal, 

notadamente o seu Conselho de Administração. Faz alusão as inúmeras 

testemunhas que afastaram a referida hipótese, evidenciando que a nomeação 

de diretores se dava de forma técnica, isenta e independente. Desse modo, traz 

à baila os arts. 13 e 317 do CP, bem assim a jurisprudência desta Corte, para 

subsidiar a tese consistente na atipicidade do crime de corrupção passiva.

Destaca que o processo de nomeação dos diretores Paulo Roberto Costa, 

Renato Duque e Nestor Cerveró seguiu todas as exigências legais e estatutárias 

vigentes, restando constatado que os então candidatos possuíam todos os 

requisitos para ocupar o cargo, tendo sido observados, pelo Presidente da 

República, os parâmetros normativos para encaminhar o nome dos três diretores 

ao Conselho de Administração da Petrobrás. Nesse contexto, tendo como norte 

a Teoria da Imputação Objetiva, pontua que não há como se afi rmar que a 

conduta do recorrente tenha incorrido na criação e realização de um risco não 

tolerado juridicamente.

Diz que os acórdãos recorridos não apontaram qualquer conduta relativa ao 

delito de corrupção passiva, praticada pelo recorrente com vistas ao recebimento 

do apartamento ou das reformas nele realizadas, tendo, ao contrário, reconhecido 

a relação outrora existente entre sua esposa e a BANCOOP, cooperativa que 

antecedeu a OAS Empreendimentos, sustentando, pois, que tal fato também 

ofenderia o disposto no art. 317 do CP.

Salienta que a denúncia partiu da falsa premissa de que ‘Os valores pagos 

como propina e utilizados pela OAS Empreendimentos para transferir a propriedade 
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da cobertura tríplex 164-A do Condomínio Solaris para Lula e Marisa Leticia 

advieram, portanto, de recursos auferidos ilicitamente pela Construtora OAS em 

contratos fi rmados com a Administração Pública Federal, incluindo a Petrobras’, vale 

dizer, de acordo com o Ministério Público Federal, o recorrente teria recebido 

vantagem indevida - apta a confi gurar o crime previsto no art. 317 do CP - por 

meio da transferência da propriedade do apartamento tríplex (fl . 74.616).

Faz alusão ao reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, da existência de 

gravame fi nanceiro envolvendo o referido imóvel, o qual teve todo o seu valor 

econômico-fi nanceiro transferido em favor de um fundo administrado pela 

Caixa Econômica Federal, o que, em seu entender, reforçaria a impossibilidade 

de haver uma reserva do imóvel em favor do recorrente.

Destaca que somente mediante a quitação do preço é que a propriedade 

seria transferida da OAS Empreendimentos para terceiros, confi gurando, pois, 

crime impossível, a narrativa de Léo Pinheiro, no sentido de que o apartamento 

seria entregue ao recorrente sem pagamento algum, violando, portanto, o art. 17 

do CP.

Aduz que o imóvel sempre pertenceu à OAS Empreendimentos S/A, que 

jamais teve contrato com a Petrobras, fato que descaracteriza a elementar do 

crime, em manifesta contrariedade ao art. 317 do CP, diante da inexistência de 

vantagem indevida direcionada ao recorrente.

Pois bem. Destacou a decisão de admissibilidade recursal que:

“Em suas razões, o recorrente alega afronta ao artigo 317, do CP, uma vez que 

foi condenado por receber a vantagem consistente no imóvel, mas o aresto reconhece 

textualmente que ele nunca teve a propriedade ou posse, isto é, que o bem nunca 

ingressou em sua esfera patrimonial, sendo atípica a conduta.

Argumenta que, ao condenar o recorrente com base em inferências alheias à 

imputação, empregou-se indevidamente a Teoria do Domínio do Fato, ‘para que ele 

fosse publicamente enxovalhado e, ao fi nal, julgado, não com base em ato comissivo 

ou omissivo inerente à função, mas, sim, pela teórica infl uência do Presidente da 

República nas nomeações da Petrobrás, em violação ao artigo 29, do Código Penal’.

Destaca que a contradição do raciocínio é tão evidente, que o acórdão, por um 

lado, afi rma que o recorrente cometeu o crime de corrupção passiva ‘por sua capacidade 

de infl uência’ e ‘sem que se mostre necessário sua conduta ativa nos contratos’ - embora 

seja certo que as nomeações da Petrobrás não integram as atribuições do Presidente 

da República; mas, por outro, a decisão aumenta a pena com base em ato de ofício 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1070

indeterminado. Em não sendo constatado e comprovado o ato de ofício determinado, a 

atipicidade da conduta atribuída ao recorrente é inegável, repelindo a causa especial de 

aumento prevista no § 1º do artigo 317, do CP.

Em outro tópico, indica a ofensa ao artigo 1o, da Lei 9.613/98, pela condenação 

por lavagem de dinheiro com base em conduta virtual, atípica e que, ainda que fosse 

ilícita, seria mero exaurimento do delito de corrupção a ele imputado.

Sem maiores digressões, é pacífi co o entendimento no sentido de que a análise 

acerca da adequação típica dos fatos integrantes da persecução criminal não 

dispensa o reexame aprofundado do conjunto probatório, o que é vedado nos termos 

da Súmula n. 07 do STJ (‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial’)” (fl . 75.152).

Dentre as argumentações exaradas em seu recurso especial, aponta-se 

afronta ao artigo 317 do CP, por não ter sido comprovada a relação entre 

o suposto recebimento da vantagem e a prática, por ele, de um ato de ofício 

pertencente a sua esfera de atribuições.

No ponto, destacou o acórdão regional que:

“Alega a defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA que não foi indicado 

qual seria o ato de of ício praticado pelo ex-Presidente. Segundo entende, tal 

identifi cação seria imprescindível para a caracterização do crime do art. 317 do 

CP.

Há equívoco na tese. O tipo penal, diversamente da prevaricação, dispensa a 

ocorrência de ato de ofício, exigindo-se somente a solicitação/recebimento de vantagem 

indevida em decorrência do cargo ou função. Trata-se de crime formal que se concretiza 

com a solicitação ou o recebimento da benesse, de modo que a prática efetiva de ato de 

ofício não consubstancia elementar do tipo penal, mas somente causa de aumento de 

pena (§ 1º do art. 317, CP).

Igualmente responde pelo crime aquele que solicita/recebe vantagem antes mesmo 

de assumir o cargo ou após tê-lo deixado. Na correta acepção do termo ‘ainda que 

fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela’, o tipo penal não alcança 

exclusivamente aqueles que se encontram no exercício de cargos e funções, sendo certo 

que sobre estes deve recair maior censura. Sobre o tema, manifestação da Ministra 

Rosa Weber na Ação Penal Originária 695/MT (data de publicação DJe 12/12/2016 

- ATA n. 191/2016. DJe n. 263, divulgado em 09/12/2016):

‘32. Verticalizo a questão do ato de ofício.
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33. Em alegações f inais, a defesa aponta que a destinação de emendas 

parlamentares é um ato funcional lícito. Logo, no seu entendimento, inábil a tipifi car 

a corrupção.

33.1. Equivoca-se uma vez mais, na minha compreensão.

33.2. A destinação de emendas parlamentares no caso concreto não consistiu 

em ato de ofício lícito na medida em que indexada ao interesse de obter vantagens 

indevidas. Viabilizar emendas parlamentares com o intuito de benef iciar 

determinado grupo empresarial e se associar a ele em busca de lucro constitui 

prática de ato de ofício com violação de dever funcional. A atuação parlamentar, 

nessas circunstâncias, viola a moralidade e impessoalidade administrativas (art. 

37 da CF).

33.3. Por outro lado, desimportante à corrupção passiva que a vantagem 

indevida seja contrapartida da prática de um ato funcional lícito ou ilícito. O ato 

de ofício, aliás e a rigor, não é elementar do crime de corrupção passiva (art. 317 

do CP), apenas causa de aumento dele (§ 1º), conforme fundamentarei adiante. 

DESTAQUEI, NO PONTO.

33.4. Distinguindo a corrupção própria da imprópria, explica HUNGRIA, 

citado por GRECO ‘(...) é irrelevante que o ato funcional (comissivo ou omissivo) 

sobre que versa a venalidade seja lícito ou ilícito, isto é, contrário ou não aos deveres do 

cargo ou função.

No primeiro caso fala-se em corrupção própria, e no segundo, em corrupção 

imprópria’. (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 2ª ed. São Paulo: Impetus, 

2009, p. 758).

33.5. Exige-se, para a confi guração do delito, apenas o nexo causal entre a oferta 

(ou promessa) de vantagem indevida e a função pública exercida, sem que necessária 

a demonstração do mesmo nexo entre a oferta (ou promessa) e o ato de ofício esperado, 

seja ele lícito ou ilícito. Ou seja, não é necessário estabelecer uma subsunção precisa 

entre um específi co ato de ofício e as vantagens indevidas, mas sim uma subsunção 

causal entre as atribuições do funcionário público e as vantagens indevidas, passando 

este a atuar não mais em prol do interesse público, mas em favor de seus interesses 

pessoais.

33.6. Na experiência do direito norte-americano, ‘As leis e casos de corrupção 

política deixam alguns princípios dessa área claros (...). O acordo entre o funcionário 

público e a pessoa que oferece suborno não precisa explicitar quais pagamentos 

vinculam específi cos atos desse funcionário. Ao contrário, é sufi ciente que o funcionário 
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público tenha entendido que era dele ou dela esperado o exercício de alguma infl uência 

em favor daquele que paga o suborno caso tais oportunidades surgissem (United States 

v. Abbey, 560 F.3d 513, 518 (6th Cir. 2009); accord United States v. Jeff erson, 

674 F.3d 332, 358-59 (4th Cir. 2012); Ryan v. United States, 688 F.3d 845, 852 

(7th Cir. 2012); United States v. Ganim, 510 F.3d 134, 147 (2d Cir. 2007). US v. 

Terry , (6th Cir. 2013)’. (‘Th e Honest Services of Public Offi  cials’ (Criminal Law 

Series) (English Edition)’ by LandMark Publications. Kindle: 2015, posição 2156) 

(tradução livre). No original: Th e politicalcorruption statutes and cases make a few 

principles in this area clear (...). Th e agrément between the public offi  cial and the 

person off ering the bribe need not spell out which payments control which particular 

offi  cial acts. Rather, ‘it is suffi  cient if the public offi  cial understood that he or she 

was expected to exercise some infl uence on the payor’s behalf as opportunities arose.’ 

(negritos no original).

Outra não é a lição acadêmica. Segundo José Paulo Baltazar Júnior, há duas 

posições na jurisprudência acerca da necessidade de defi nição na denúncia de ato 

determinado a ser praticado pelo funcionário, em contrapartida à vantagem indevida.

Prossegue o autor:

Para a primeira, haveria a necessidade da indicação de ato determinado 

que seria praticado pelo agente, por ocasião do oferecimento da denúncia, embora 

o caput do art. 317 do CP não contenha a expressão ato de ofício, mencionada 

apenas no § 1º, como causa de aumento, ao contrário do que se dá com o art. 333. 

Entendeu-se, porém, que a circunstância de mencionar o tipo, que a vantagem 

é solicitada em razão do exercício da função pública, a sufi ciente a demandar a 

indicação, já por ocasião da denúncia, do ato pretendido, o que torna mais fechado 

o tipo (STF, AP 307, Galvão, P1., u., DJ 13.10.95; STF, Inq 785, Galvão, P1, m., 

DJ 7.12.00, caso Zélia Cardoso de Mello; STF, AP 470, Barbosa, P1., 17.12.12, 

caso Mensalão; STJ, HC 13.894, Fernando Gonçalves, 6ª T., u., 21.2.02; STJ, HC 

13.487, Fernando Gonçalves, 6ª T. u., DJ 27.5.02; TRF4, AC 20030401007503-

4, Élcio, 8ª T., u., 10.12.03; Mirabete, 1993: 97; Th ompson Flores: 99) (in Crimes 

Federais, 10 ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 299)

Nada obstante algumas divergências pontuais, o voto proferido pelo Ministro do 

Luiz Fux, na Ação Penal n. 470/STF é esclarecedor:

O corruptor deseja influenciar, em seu próprio favor ou em benefício de 

outrem. O corrupto ‘vende’ o ato em resposta à vantagem indevidamente recebida. 

Se o ato de ofício ‘vendido’ foi praticado pouco importa. O crime de corrupção 

consuma-se com o mero tráfi co da coisa pública.
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Vê-se, assim, que na corrupção passiva, o que é chamado de ‘em razão da função 

pública’ e, na corrupção ativa, ‘ato de ofício’, é, em outras palavras, o (potencial) desvio 

da impessoalidade e da moralidade da atuação estatal, atingindo o cerne dos valores 

republicanos defi nidos na CR/88.

O conceito de ato de ofício, portanto, ao aproximar-se da expressão função 

pública, deixa de corresponder a um ato determinado e concreto, que corresponda 

sinalagmaticamente à vantagem indevida conferida, para assumir uma conotação 

ampla, menos palpável e, não raro, indefi nível.

Isto é mais evidente em face da natureza de algumas funções, quando os atos 

têm característica eminentemente política, especialmente quando praticados por 

detentores de cargos eletivos dos poderes Legislativo ou Executivo. Não é viável 

exigir-se, em tais casos, que o agente atue na realização de atos determinados e 

concretos típicos de alguns funcionários públicos, v.g., aplicação de multa, liberação 

de alvará, concessão de licença, etc.

Na mesma Ação Penal n. 470 pelo STF, o Ministro Relator consignou que ‘’o ato 

de ofício’ deve ser representado no sentido comum, como o representam os leigos, e não 

em sentido técnico-jurídico’, concluindo assim, citando precedente daquela Corte (AP 

307, Rel. Ilmar Galvão), que ‘basta, para os fi ns dos tipos penais dos artigos 317 e 333 

do Código Penal que o ‘ato subornado caiba no âmbito dos poderes de fato inerentes 

ao exercício do cargo do agente’ (RTJ 162, n. 1, p. 46/47)’ (STF, AP 470, Rel. Min. 

Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 22/04/2013) (grifei).

Na mesma oportunidade, o Ministro Dias Toff oli foi bastante específi co quanto à 

posição da Excelsa Corte sobre o tema:

‘Como já decidido por este Plenário em capítulo anterior, no que inclusive 

fi quei vencido, a corrente majoritária formou-se no sentido de ser despicienda 

a existência do ato de of ício para a tipifi cação do crime de corrupção passiva, 

bastando, para tanto, que a vantagem seja oferecida em razão do exercício do cargo 

público. A partir desta premissa, curvo-me a essa orientação e, doravante, passo a 

orientar o teor deste meu voto nesse sentido.’ (fl . 4.225).

E, pouco adiante, arrematada sobre a função pública, relativamente a 

parlamentares:

‘Note-se que a conduta descrita, na interpretação agora dominante perante o 

Supremo Tribunal Federal (a orientar o comportamento de todos os agentes públicos 

e políticos indistintamente), se adéqua ao tipo imputado aos parlamentares, na 

medida em que a solicitação da vantagem, na espécie, estaria motivada pela função 
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pública por eles exercida, o que basta para confi gurar a relação de causalidade entre 

ela e o fato imputado.’ (fl . 4.229).

Depreende-se, assim, que o Supremo Tribunal Federal consolidou o 

entendimento de que, para a confi guração do delito de corrupção, não se exige que 

o oferecimento da vantagem indevida guarde relação com as atividades formais 

do agente público, bastando que esteja relacionado com seus poderes de fato. E, no 

caso de agente político, esse poder de fato está na capacidade de indicar ou manter 

servidores públicos em cargos de altos níveis na estrutura direta ou indireta do 

Poder Executivo, infl uenciando ou direcionando suas decisões, conforme venham a 

atender interesses escusos, notadamente os fi nanceiros. Outro não é o entendimento 

do e. STJ:

Recurso em habeas corpus. Corrupção ativa e passiva. Nulidade. Magistrado 

substituto. Retorno dos autos ao relator originário. Princípio da identidade física 

do juiz. Inocorrência. Exaurimento da competência. Embargos de declaração. 

Omissão. Contradição. Efeitos infringentes. Trancamento da ação penal. Ausência 

de justa causa. Atipicidade da conduta. Não ocorrência. Extinção da punibilidade. 

Prescrição. Não confi guração. 1. (...) 6. Não se pode falar em atipicidade da conduta 

apta a ensejar o trancamento da ação penal se a denúncia faz identifi cação dos atos 

de ofício eventualmente praticados pela magistrada bem como da vantagem indevida 

supostamente recebida. 7. O crime de corrupção passiva é formal e prescinde da efetiva 

prática do ato de ofício, sendo incabível a alegação de que o ato funcional deveria ser 

individualizado e indubitavelmente ligado à vantagem recebida, uma vez que a 

mercancia da função pública se dá de modo difuso, através de uma pluralidade de atos 

de difícil individualização. (...) (STJ - RHC 48.400 Relator(a) Gurgel de Faria 

Quinta Turma DJe data: 30/03/2015)

Alamiro Velludo Salvador Netto, ao comentar os posicionamentos surgidos 

quando do julgamento da Ação Penal n. 470/STF, explicou a linha argumentativa 

que apontou no sentido de que quanto maior a margem de atuação e discricionariedade 

do funcionário corrompido, menor será a necessidade de se individualizar o ato 

negociado entre os agentes, dada a ampla gama de poderes de que funcionários de alto 

escalão dispõem:

Sobre este ponto, talvez uma ideia possa ser lançada. A dependência existente 

entre o delito de corrupção e a prática de ato de ofício correlata é diretamente 

proporcional ao grau de discricionariedade que detém o cargo ocupado pelo 

servidor público. Isto é, nos casos de funcionários com estreitas margens de atuação, 

como, por exemplo, a prática de restritos atos administrativos vinculados, parece 
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ser mais crucial a preocupação, até em nome da segurança jurídica, com a relação 

(o sinalagma) entre vantagem indevida e ato de ofício praticado. Já em cargos 

nitidamente políticos afl ora com maior clareza esta ilícita mercancia com a função, 

em si mesma considerada, esvaindo-se a dependência pontual entre a benesse e 

o exercício de algum ato. (in Refl exões pontuais sobre a interpretação do crime de 

corrupção no Brasil à luz da APn 470/MG. Revista dos Tribunais: Vol. 933/2013. p. 

47/59. jul/2013).

Com efeito, as corrupções envolvendo agentes políticos ganham contornos 

próprios e a solução deve ser buscada caso a caso, tomando-se como norte o contexto 

da atividade criminosa, o modus operandi empregado, a capacidade de infl uência 

do agente e os desdobramentos da empreitada delitiva considerada em seu todo. 

Não há como se defi nir, portanto, uma fórmula de ouro aplicável a todo e qualquer 

processo, pois a atividade política transborda muitas vezes os estritos limites do 

cargo - inclusive temporais -, podendo interferir nos mais variados órgãos da 

administração pública direta ou indireta.

No caso, a corrupção passiva perpetrada pelo réu difere do padrão dos processos 

já julgados relacionados à ‘Operação Lava-Jato’. Não se exige a demonstração 

de participação ativa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA em cada um dos 

contratos. O réu, em verdade, era o garantidor de um esquema maior, que tinha 

por fi nalidade incrementar de modo subreptício o fi nanciamento de partidos, pelo 

que agia nos bastidores para nomeações e manutenções de agentes públicos em 

cargos chaves para a empreitada criminosa” (fl s. 72.899/72.902).

Denota-se, pela mera leitura do voto condutor emanado do e. Tribunal Regional, 

que aquela e. Corte demonstrou claramente todos os contornos a que se submete a 

ideia daquilo que se pode entender por ato de ofício, delineando, amplamente, por 

meios de dados empíricos, a atitude perpetrada pelo agravante, atrelando-a com as 

provas colacionadas ao feito, ponderando, nesse turno, tal qual acima referido, que 

a destinação de emendas parlamentares no caso concreto não consistiu em ato de 

ofício lícito na medida em que indexada ao interesse de obter vantagens indevidas 

e que viabilizar emendas parlamentares com o intuito de benefi ciar determinado 

grupo empresarial e se associar a ele em busca de lucro constitui prática de ato de 

ofício com violação de dever funcional, ao passo em que a atuação parlamentar, 

nessas circunstâncias, violaria a moralidade e impessoalidade administrativas.

Pontua, ademais, que o paciente, em verdade, era o garantidor de um 

esquema maior, que tinha por f inalidade incrementar de modo subreptício o 

f inanciamento de partidos, pelo que agia nos bastidores para nomeações e 
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manutenções de agentes públicos em cargos chaves para a empreitada criminosa, 

não cabendo prosperar a proposição aqui levantada pela defesa, eis que qualquer 

solução diversa, inevitavelmente, levaria à indevida incursão no acervo fático-

probatório, vedado pela Súmula 07 desta Corte.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Corrupção passiva. 

Recebimento de vantagem indevida em razão da função - Policial Militar 

Rodoviário. Absolvição. Provas. Afastamento da causa de aumento de pena 

prevista no § 1º do art. 308 do CPM. Reexame do acervo fático-probatório. 

Impossibilidade. Súmula 7 do STJ. Agravo não provido.

1. A absolvição do recorrente baseada na insufi ciência de provas demandaria, 

necessariamente, nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, 

providência inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Conforme assentado pela Corte de origem, “o recorrente, em razão do 

recebimento da vantagem indevida, deixou, efetivamente, de praticar ato de ofício” 

(e-STJ, fl. 475), razão pela qual, para se chegar à conclusão diversa, necessário o 

revolvimento de toda a prova carreada aos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp n. 1.012.343/SP, Quinta 

Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2017).

9) Falta absoluta de provas para a condenação:

Insiste o agravante na tese de que não há uma única prova direta de que o 

tenha recebido, aceito ou solicitado vantagem indevida, em violação ao art. 156 

do CPP, situação que, sob sua ótica, não demandaria reexame de fatos, eis que 

emerge da própria base empírica dos acórdãos recorridos.

Destaca que “a conclusão de que o recorrente teria se corrompido pelo tal tríplex 

não possui respaldo probatório idôneo” (fl . 74.619), ao tempo em que afi rma que os 

depoimentos dos informantes se limitaram a narrar a suposta infl uência do ex-

Presidente no Partido dos Trabalhadores e na Petrobras, o que não caracteriza 

corrupção passiva e tampouco integra o objeto da presente ação penal.

Discorre acerca do teor dos depoimentos das testemunhas, por meio dos 

quais não há como se inferir, sob seu viés, a assertiva de aceitação ou recebimento 

de vantagem indevida pelo recorrente, sendo que o depoimento de Léo Pinheiro 

se faz inútil, “já que se trata de corréu, interessado em benefícios processuais concedidos 

pelo juiz sentenciante em troca de ‘confi ssão’” (fl . 74.625).
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Aponta violação ao conteúdo processual da presunção de inocência do 

recorrente, bem assim ao comando do art. 156 do CPP, ao ser atribuído a este 

o ônus “diabólico” da prova negativa, na medida em que exigiu da defesa “a 

produção de contraprova para descaracterizar o depoimento do corréu” (fl . 74.625).

Aqui, da mesma forma, pode-se observar, mais uma vez, pela mera leitura 

das argumentações exaradas pelo recorrente, que se pretende buscar, no mérito, a 

reanálise probatória, com a promoção de um novo julgamento, visando o cotejo 

analítico dos elementos de cognição, o que não se viabiliza em recurso especial, frente 

ao óbice da Súmula 07 do STJ.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

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

Tráfico de drogas. Nulidade do feito. Interceptações telefônicas. Transcrição 

integral. Juntada da mídia. Desnecessidade. Prejuízo não demonstrado. 

Pretendida absolvição. Provas insufi cientes. Reexame de prova. Incidência da 

Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Incompetência. Juízo que 

autorizou a interceptação telefônica diverso do que recebeu a denúncia. 

Inocorrência. Acórdão em harmonia com o STJ. Súmula n. 83/STJ. Agravo 

regimental desprovido.

1. Firme nesta Corte o entendimento de que é sufi ciente que a autoridade 

policial apresente a transcrição dos diálogos que deram suporte para a elaboração 

da peça acusatória, sendo que a Lei n. 9.296/96 não faz qualquer exigência em tal 

sentido.

2. Não se verifi ca a alegada nulidade quanto à falta de juntada da mídia, pois 

o procedimento da interceptação permaneceu nos autos originários à disposição 

da defesa. Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa.

3. Esta Corte não admite a declaração de nulidades por presunção, devendo, 

em todo caso, inclusive nas nulidades ditas absolutas, ser demonstrado o efetivo 

prejuízo sofrido pela defesa em decorrência da irregularidade no ato processual. 

Precedentes.

4. Tendo a Corte de origem concluído que há provas aptas a embasar 

a condenação, entender de forma diversa, demandaria o reexame do conjunto 

probatório, o que não se viabiliza em recurso especial. Incidência do verbete n. 7 da 

Súmula do STJ.

5. Com relação à arguição de incompetência do juízo processante, incide a 

Súmula n. 83 desta Corte, uma vez que o entendimento adotado pelo aresto 

recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Pretório.

Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 996.104/SP, Quinta Turma, 

Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/10/2018, grifei).
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10) Bis in idem na condenação pelo delito de lavagem de dinheiro:

Ressai das alegações do apelo extremo que o agravante pondera, ainda, 

afronta ao artigo 1º da Lei 9.613/98, uma vez que o crime de lavagem de 

dinheiro a que foi condenado constituiria mero exaurimento de crime de 

corrupção passiva anterior, em relação ao qual também teria sido condenado, 

de modo que estaria sendo indevidamente responsabilizado duplamente por um 

mesmo fato.

Nas razões do recurso especial, o recorrente pontua que em relação ao 

delito de lavagem de dinheiro, a conduta considerada típica pelo c. Tribunal 

Regional, se tivesse ocorrido, quando muito, caracterizaria exaurimento da 

imputada corrupção, asseverando que “ao considerar caracterizado o crime de 

lavagem de capitais pela ‘propositada intenção de ocultar o patrimônio que pertencia 

de fato ao ex-Presidente’, o acordão puniu duas vezes o recorrente pela mesma conduta, 

e violou o artigo 1º da Lei 9.613/1998” (fl . 74.628).

Registra que ainda que essa única conduta pudesse caracterizar duas 

infrações penais autônomas, o certo é que o acórdão contrariou o dispositivo 

legal que prevê o delito de lavagem, porque trata como consumado um delito 

virtual.

Esclarece que o acórdão violou o artigo 1º da Lei 9.613/1998, uma vez que 

considerou prescindível perquirir a origem dos recursos que Léo Pinheiro teria 

empregado no triplex, supostamente em benefício do recorrente, ou seja, julgou 

desnecessário avaliar se essa quantia de fato tinha origem criminosa.

Obtempera que o dispositivo foi “agredido”, ainda, porque o decisum 

reputou o crime consumado, embora reconheça que não houve disponibilidade 

do bem no circuito econômico, já que seria incontroverso que o recorrente 

nunca teve a posse ou a propriedade do imóvel, consignando que:

“as balizas fáticas delineadas pelo acórdão recorrido revelam, sem necessidade de 

reexame, que o Tribunal a quo violou o artigo 1º da Lei 9.613/1998, ao condenar o 

recorrente por lavagem de dinheiro com base em conduta virtual, atípica e que, ainda 

que fosse ilícita, seria mero exaurimento do delito de corrupção a ele imputado” (fl s. 

74.630).

No ponto, destacou o acórdão regional que:

“Sustenta a defesa, em tese alternativa, que à corrupção e à lavagem de 

dinheiro deve-se aplicar o entendimento segundo o qual esta é mero exaurimento 

daquela.
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A legislação brasileira não incorporou ou fez qualquer referência à segmentação, 

motivo pelo qual para a tipifi cação não tem ela maior importância. A realização de 

qualquer das condutas atinentes a qualquer fase é apta a confi gurar a prática do crime.

O objetivo da criminalização da lavagem foi o de impedir que os criminosos 

pudessem fruir do produto de sua atividade. Na feliz expressão de Kai Ambos, o 

criminoso ‘deve, no verdadeiro sentido da palavra, permanecer sentado em seu capital 

sujo’’ (AMBOS, Kai. Lavagem de dinheiro e Direito Penal. Porto Alegre: Sergio 

Fabris, 2007, p. 63). Assim, pela essência da norma, qualquer movimentação do 

dinheiro sujo sob disfarce de valores lícitos, como aconteceu no caso presente, caracteriza 

crime de lavagem.

A norma possui objeto muito claro, não apenas o de criar mais um tipo penal, 

mas, também, o de estabelecer a natureza autônoma do crime de lavagem de 

dinheiro com relação ao seu antecedente, no caso, já exaurido pela disponibilização 

de créditos em favor de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA em 2014.

Nos crimes de corrupção, cabe recordar, o efetivo pagamento sequer é essencial 

ao tipo penal. Nessa conjugação de balizas, é impensável admitir-se, como regra 

geral, que o ato - posterior, autônomo e sem necessária relação com o antecedente 

- tendente a ocultar ou dissimular a origem ilícita de dinheiro já incorporado ao 

patrimônio do agente seja mero exaurimento da corrupção.

Caso contrário, equiparar-se-ia aquele que recebe dinheiro da corrupção e 

nada mais faz, com aquele que busca - com nova conduta - incorporar o proveito 

do crime dando-lhe a aparência de legalidade. Neste caso, diferentemente daquele 

citado n o item 3.4.2.4 (Land Rover Evoque de Paulo Roberto Costa), há condutas 

que extrapolam a tipifi cação do crime antecedente, de modo que não se pode tratá-

las como seu mero desdobramento.

Demais disso, constatou-se a ocorrência de operações de compensação entre 

contas de diferentes empresas do Grupo OAS (OAS Empreendimentos S.A. e 

Construtora OAS Ltda.), como forma de repassar as vantagens indevidas e difi cultar 

o rastreamento dos valores ilícitos. Isso, por si só, caracteriza a técnica de lavagem por 

mera movimentação, intitulada de mescla, como destacado em razões fi nais do órgão 

de acusação.

Embora seja singela a técnica utilizada, pelo menos com relação aos últimos 

atos, a manutenção de bem em nome de terceiro - em particular com o encobrimento 

da verdade pela própria incorporação do empreendimento habitacional - 

caracteriza ato de lavagem de dinheiro.
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Não fosse o farto conjunto probatório e os atos posteriores na tentativa de fazer 

desaparecer qualquer vínculo jurídico com o imóvel (denúncia do contrato e exclusão 

do imposto de renda) o álibi seria satisfatório, porque não se poderia, em uma situação 

normal, suspeitar da razão de permanência do imóvel em nome da construtora até a 

destinação fi nal. Contudo, reforce-se, o triplex nunca foi comercializado ou oferecido a 

terceiros, sem contar o elevado e incomum investimento em melhorias do imóvel.

Nesse sentido, anotou o Ministério Público Federal que ‘consistiu na ocultação 

do benef iciário dos valores decorrentes da prática criminosa. Tanto o tríplex 

permaneceu em nome da OAS, quanto as obras e o mobiliário foram contratados 

em nome da empresa, tendo sido contra ela emitidas as respectivas notas fi scais. E 

isto basta à confi guração do crime de lavagem. Importante também trazer dados 

do processo que demonstram a perfeita ciência do ilícito e a preocupação de Luiz 

Inácio em não se vincular nem ao apartamento nem às reformas que foram feitas’.

Para não passar in albis, não se confunde o presente caso com o que fora 

tratado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação Penal n. 470 (‘Mensalão’). 

Naquele conhecido feito discutia-se se o simples proveito do crime, particularmente 

o saque de valores diretamente em conta bancária, poderia ser classifi cado como ato 

autônomo a caracterizar o crime de branqueamento de ativos. Nesse sentido, por 

elucidativo, faço referência ao parecer do Ministério Público Federal em segundo grau 

(fl s. 62-63):

‘Por f im, importante refutar a ideia do recurso defensivo que aponta a 

atipicidade do crime de lavagem pelo qual Luiz Inácio foi condenado a partir de uma 

interpretação equivocada da 3ª etapa da lavagem, a integração. Embora reconheça 

que ‘não é necessário que o valor proveniente da atividade ilícita seja integrado 

à economia, bastando a consumação da primeira etapa para que se caracterize a 

materialidade delitiva, incidindo sobre a conduta a mesma pena aplicável à 

dissimulação e reintegração’, contraditoriamente alarga o elemento subjetivo do 

tipo para nele incluir ‘a vontade de reinseri-lo (o produto do crime) na economia 

com aparência de licitude’. Ora, a integração nada mais é do que a possibilidade de 

fruição dos valores branqueados. Quando a ocultação já envolve um bem da vida 

que pode ser tido como o objetivo do criminoso, não há sentido em se exigir essa 

reinserção na economia. Grandes criminosos, especialmente os de colarinho branco, 

utilizam-se com muita frequência desse expediente, difi cilmente registrando algum 

bem de seu patrimônio, auferido de forma ilícita, em nome próprio. Distingue-se 

a lavagem do exaurimento da corrupção exatamente porque mesmo a fruição se dá 

de forma dissimulada, através de interpostas pessoas, que servem a mascarar o real 
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proprietário do bem adquirido com valores oriundos da corrupção. No caso dos autos, 

Luiz Inácio pôde desde sempre dispor de seu imóvel e a partir do segundo semestre 

de 2014, tendo sido encerradas as reformas e mobiliado o apartamento, poderia dele 

usufruir livremente como proprietário. Isso fi cou muito claro a partir da análise da 

prova dos autos. Estivesse em seu nome o apartamento, ou, ainda, tivessem sido feitas 

as compras e reformas em seu nome, não seria possível cogitar do crime de lavagem. No 

entanto, sempre houve o objetivo de ocultar a real propriedade do imóvel, justamente 

para difi cultar eventual vínculo entre a corrupção na Petrobrás e o ex-Presidente da 

República.

Por isso, absolutamente inapropriada a utilização do precedente trazido no 

recurso defensivo, em que os Ministros do Supremo Tribunal Federal discutem, ainda 

no bojo da Ação Penal 470, se o recebimento de valores, em espécie, pela esposa do 

corrupto confi guraria crime autônomo de lavagem, situação totalmente diversa da 

presente.

Trata-se do caso em que o ex-deputado federal João Paulo Cunha recebeu 

cinquenta mil reais de propina por intermédio de sua esposa. De se salientar que o 

julgamento que o absolveu do crime de lavagem se deu por maioria de 6 votos a 4, 

vencido o relator, Ministro Luiz Fux, que entendeu que ‘o modo como dinheiro chegou 

ao ex-parlamentar mostrou a clara intenção de dissimular a sua origem, o que já 

tipifi caria o crime’.

Ora, o quanto decidido pela Corte Constitucional em nada se distingue do que 

já foi examinado em julgamentos precedentes neste Tribunal, como a citada Apelação 

Criminal n. 5026212-82.2014.4.04.7000/PR. Certamente a regra não é absoluta, 

sendo impositiva, diante da complexidade e do polimorfi smo do crime, a análise da(s) 

conduta(s) em consonância com todo o contexto, e não isoladamente. E, nesse aspecto, 

não pode ser desprezado que o imóvel permaneceu indefi nidamente em nome da 

OAS Empreendimentos, sem que tenha sido colocado à venda e, durante longo 

período, tratado como se fosse efetivamente destinado ao apelante LUIZ INÁCIO 

LULA DA SILVA.

Por tais fundamentos, não deve prevalecer a tese da defesa de que o crime de 

lavagem confi gura mero exaurimento do delito de corrupção” (fl s. 73.040/73.042).

Pode-se observar, mais uma vez, por meio das argumentações exaradas 

pelo recorrente, que o que se pretende buscar, de fato, não obstante a condução dos 

argumentos apresentados pelo agravante, no sentido de se discutir qual tese serviria 

como vetor a nortear a presente insurgência, é que, mais uma vez, busca-se adentrar 
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na matéria fática, a fi m de merecer novo julgamento da causa, eis que o e. Tribunal 

de origem, fi rmou o entendimento acima traçado, com base nos elementos de cognição 

insertos nos autos, para concluir, de forma inequívoca, a autonomia do crime de 

lavagem de dinheiro frente ao crime antecedente, não havendo como se conceber a 

ocorrência de mero exaurimento.

Os fatos, dentro da moldura fática apresentada no apelo extremo, 

adequam-se perfeitamente ao tipo penal, não havendo elementos hábeis a elidir 

a tipicidade sem se aprofundar no arcabouço probatório, sob pena de se vulnerar 

a súmula 07 do STJ.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

Processo Penal. Agravo regimental da decisão que não conheceu do habeas 

corpus. Sucedâneo. Recurso próprio. Flagrante ilegalidade. Ausente. Sustentação 

oral. Agravo interno. Inadmissibilidade. Atipicidade. Condutas. Corrupção 

ativa. Lavagem de dinheiro. Dosimetria. Confi ssão. Causa de aumento. Crime 

continuado. Fração. Concurso material. Agravo regimental desprovido.

I - Na esteira do que dispõe o art. 159, IV, do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça, “não haverá sustentação oral no julgamento de agravo”.

II - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma e a Terceira Seção 

deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do 

habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for 

passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de 

concessão da ordem, de ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade.

III - Para a confi guração do delito de corrupção ativa, a norma penal sequer 

exige que o ato de ofício tenha sido efetivamente praticado, até porque, em se 

constatando que o funcionário retardou ou omitiu ato de ofício, ou o praticou 

infringindo dever funcional, incidirá a causa de aumento de pena prevista no 

parágrafo único do artigo 333 do Código Penal.

IV - A demonstração, pelo Colegiado a quo, dos fundamentos que moldaram a 

tipicidade, inclusive a majorante prevista no art. 333, parágrafo único, do Código 

Penal, afasta, dentro dos limites cognitivos do writ, a patente ilegalidade apontada 

na presente irresignação.

V - In casu, o voto condutor objurgado demonstra, de forma inequívoca, 

a autonomia do crime de lavagem de dinheiro frente ao crime antecedente, não 

havendo como se conceber a ocorrência de mero exaurimento. Os fatos, dentro da 

moldura fática apresentada no mandamus, adequam-se perfeitamente ao tipo 

penal, não havendo elementos hábeis a elidir a tipicidade.

VI - Em relação à dosimetria da pena, a via do writ somente se mostra adequada 

para a respectiva análise se não for necessário o exame aprofundado do conjunto 

probatório, devendo a suposta nulidade estar demonstrada de plano.
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VII - No caso em tela, não se vislumbra a ilegalidade apontada pela Defesa, 

quanto mais ao se levar em consideração que os respectivos aumentos se 

encontram devidamente justifi cados na existência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis, valoradas negativamente com base em elementos concretos, 

enfatizando maior reprovabilidade da conduta.

VIII - A análise jurídica dos delitos de corrupção ativa e lavagem de dinheiro é 

realizada de forma distinta, sobretudo porque são delitos autônomos. A escorreita 

fundamentação do acórdão de origem, deduzida pela instância que detém 

soberania na análise do conjunto probatório, aliada ao arbitramento da fração 

advinda da continuidade delitiva, em harmonia com a orientação fi rmada por 

esta Corte, afasta a pecha de fl agrante ilegalidade.

IX - O exame dos requisitos objetivos e subjetivos para a confi guração de 

concurso formal nas modalidades própria e imprópria e sobre a existência de 

unicidade de conduta ou de desígnios demanda revolvimento do conjunto 

fático-comprobatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo 

regimental desprovido (AgRg no HC n. 446.612/PR, Quinta Turma, de minha 

relatoria, DJe de 18/09/2018).

Recursos especiais. Admissibilidade. Óbices preliminares. Denúncia anônima. 

Inexistência. Ministério Público. Investigação. Nulidade do procedimento 

investigatório. Sigilo fi scal e telefônico. Quebra. Nulidades. Persecução penal. 

Elementos de informação não utilizados para defl agração do processo penal. 

Matérias analisadas em habeas corpus. Superação. Atipicidade. Não ocorrência. 

Nulidades na instrução criminal. Não configuração. Omissão do acórdão. 

Improcedência. Dosimetria. Flagrante ilegalidade. Recursos especiais conhecidos 

para reduzir as penas impostas. Concessão de habeas corpus, de ofício, para 

corréus em idêntica situação.

1. A oposição de embargos infringentes contra acórdão não unânime 

proferido em apelação exige, consoante a jurisprudência desta Corte, que o 

recurso especial interposto contra a parte unânime do decisum proferido em 

apelação seja ratifi cado no prazo de interposição de recurso especial contra o 

acórdão exarado nos embargos infringentes.

2. O entendimento jurisprudencial e doutrinário é fi rme quanto ao julgador 

não estar obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todas as questões 

trazidas pelas partes, desde que fundamente sufi cientemente sua decisão com os 

elementos que foram determinantes à formação de seu entendimento na solução 

do problema. O acórdão, nesse particular, contestou, ponto por ponto, todas 

as questões relevantes para o deslinde do processo e que foram alegadas pela 

defesa. Inexiste, portanto, omissão.

3. Uma vez analisada, em habeas corpus, a legalidade formal das interceptações 

telefônicas, da quebra de sigilo fi scal, da possibilidade de investigação promovida 

pelo Ministério Público, bem como reafi rmada a inexistência de nulidades insertas 
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no referido procedimento, não há como reiterar idêntico pedido em recurso 

especial, porquanto preclusas as matérias. Cuidando-se de questionamento 

sobre a validade formal de decisão que autorizou a interceptação telefônica dos 

então investigados, a avaliação é predominantemente objetiva e não se altera 

com particularidades que até poderiam render margem a sucessivas apreciações 

judiciais, fosse o caso de providência cautelar de natureza pessoal, qual a prisão 

preventiva. É que, nesta última hipótese, o exame judicial recai não apenas 

sobre o fumus comissi delicti, mas, especialmente, sobre o periculum libertatis, 

consistente na aferição do grau de periculosidade do agente - conforme os 

sinais, do presente e do passado, de seu comportamento -, a autorizar, amiúde, 

que um mesmo decreto preventivo seja válido para um investigado e inválido 

para outro. A seu turno, na medida cautelar de natureza probatória, como a 

que ora se examina, a decisão judicial, conquanto tomando como pressupostos 

também a prova de materialidade do crime e os indícios razoáveis de sua autoria, 

busca, acima de tudo, evitar o perecimento do direito punitivo estatal, ante a 

constatação de que outras providências menos gravosas não se mostrem idôneas 

a conduzir ao esclarecimento do delito investigado.

4. É insubsistente a alegação de que todo o procedimento investigatório foi 

defl agrado com base em denúncia anônima quando, na verdade, iniciou-se a 

partir de noticia criminis encaminhada ao Ministério Público pela Secretaria 

da Fazenda (Coordenadoria da Administração Tributária - CAT), subsidiado 

em análises internas feitas pela Equipe de Inteligência Fiscal, a partir de uma 

denúncia de sonegação fiscal. A referida análise culminou em produção de 

relatório de inteligência, o qual continha informações protegidas pelo sigilo 

fi scal. Tais informações, contudo, não foram utilizadas para subsidiar a denúncia 

ou mesmo a sentença condenatória, fato que pode ensejar algum refl exo na 

persecução penal ou no édito condenatório.

5. Fica caracterizado o crime de lavagem quando o acórdão, de maneira objetiva, 

detalha todo o modus operandi para dar aparência de licitude na movimentação 

de dinheiro oriunda de práticas criminosas, e mostra-se inviável a pretensão de 

reverter o quadro fático descrito pelo Tribunal de origem, haja vista o óbice contido 

no enunciado da Súmula n. 7 do STJ. O mesmo se diga em relação ao delito de 

quadrilha, cuja descaracterização enseja o reexame de provas, máxime porque, 

segundo o acórdão recorrido, ficou evidenciado, por meio dos elementos 

de convicção, o vínculo associativo permanente entre os acusados, com 

características de estabilidade e permanência.

[...] (REsp n. 1.639.698/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ 

Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 20/02/2018, grifei).

11) Teses subsidiárias. Incorreta dosimetria da pena:

Refuta a incidência da Súmula 283 do STF, ao argumento de que as 

premissas que não foram abordadas no recurso consistem em meras repetições 
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de idênticos fundamentos, simplesmente com redação diversa, o que, inclusive, 

sob a ótica defensiva, confi guraria bis in idem na dosimetria da pena, na mesma 

oportunidade em que também rechaça o óbice da Súmula 07 do STJ, sustentando 

que o debate se circunscreve a teses jurídicas e não a fatos e provas.

Nas razões recursais, aduz que, no julgamento da apelação, a pena-base 

do crime de corrupção passiva foi majorada com a única fi nalidade de evitar 

a prescrição dos delitos, em tese, ocorridos em 2009, argumentando que se 

aplicou ao cálculo da reprimenda, por diversas vezes, os mesmos elementos e 

circunstâncias, em fl agrante confi guração do refutado bis in idem.

Além disso, dispõe que a c. Corte Regional entendeu por bem exasperar a 

punição, recorrendo ao discurso genérico e retórico de um “contexto muito mais 

amplo e, assim, de efeitos perversos e difusos”, quando, na verdade, deveria se ater 

aos crimes e fatos discutidos nos autos, quais seriam, um único ato de corrupção 

e outro de lavagem de capitais.

Pontuou que o e. Tribunal de origem se utilizou da fi xação da pena em 

“bloco”, ou seja, não a partir da análise das circunstâncias judiciais do caso posto 

e não se pautou pelo princípio da individualização da pena, mas sim, valeu-se de 

parâmetros e condenações ocorridas casos outros, que nada há de semelhança 

com o vertente procedimento.

Relata inexistir qualquer elemento concreto no acórdão vergastado - vício 

que tampouco foi suprido quando da oposição dos embargos declaratórios - 

capaz de fundamentar a indevida exasperação, muito menos no patamar em que 

foi realizada. Agindo assim, pondera que teria a c. Corte Regional contrariado 

o artigo 59 do Código Penal, em primeiro lugar, ao se apoiar no contexto 

criminoso e na função ocupada pelo recorrente.

Aduz, nesse recorte, que:

“312. O Tribunal de origem considerou negativas a culpabilidade, as 

circunstâncias, os motivos e as conseqüências do crime.

313. No que diz à culpabilidade, o acórdão se apoia em aventado “sofi sticado 

esquema de fraude a licitações da Petrobras”; sobre as circunstâncias nada diz 

expressamente, mas remete à sentença, que, de sua vez, se apega a suposto “esquema 

criminoso mais amplo”; para reprovar os motivos, exagera ao afi rmar a “colocação 

em xeque da própria estabilidade democrática em razão de um sistema eleitoral 

severamente comprometido”; e, quanto às conseqüências, repete que “boa parte dos 

valores foram utilizados para deturpar o processo político eleitoral”
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314. É certo, porém, que nenhuma dessas justifi cativas tem lugar no caso concreto 

ou foram devidamente aferidas durante a instrução processual. Como dito à exaustão, 

a suposta participação do recorrente em esquema de corrupção na Petrobras é objeto de 

apuração perante o Supremo Tribunal Federal e, assim como não serve de fundamento 

para a condenação e tampouco é critério válido para a exasperação da pena – seja a 

pretexto de culpabilidade, circunstancias, motivos ou conseqüências.

315. A função pública ocupada pelo recorrente, por outro lado, consiste em 

circunstância elementar do tipo penal.

316. Com efeito, todos os argumentos empregados pela sentença e pelo acórdão 

para aumentar a pena do recorrente são inválidos e infundados. Ainda que assim não 

fossem, caracterizariam evidente bis in idem.

317. Ora, é indiscutível que o recorrente é primário, de bons antecedentes e 

conduta social exemplar, e essas circunstâncias favoráveis, preponderantes, sugerem a 

fi xação da pena-base no mínimo legal.

[...]

321. O acórdão violou o § 1º do artigo 317 do Código Penal, ao aplicar a causa 

especial de aumento de pena com base em ato de ofício fi ctício: segundo o Tribunal a 

quo, para corromper-se, o recorrente teria infl uenciado na nomeação e manutenção 

de diretores da Petrobras, mas esse ato, assim como a representação da Estatal nas 

licitações e contratos, não integra as atribuições do Presidente da República” (fl s. 

74.634-74.635).

Pois bem. Compulsando as razões que traçam o voto guerreado, primeiro 

quanto ao crime de corrupção passiva, observa-se que o acórdão consignou as 

seguintes premissas:

“A culpabilidade, de fato, é elevada.

Apesar de o lucro fácil ser inerente aos crimes de patrimônio, não se pode ignorar, 

com o que se colheu neste processo e nas mais de duas dezenas de conexos já julgados por 

esta Corte, o sofi sticado esquema de fraude a licitações da Petrobras, perpetrados por 

empresas que agiam de modo cartelizado, escolhendo obras em detrimento do processo 

licitatório, na forma de ‘clube’, com o pagamento de propinas a vários diretores e 

gerentes da estatal petrolífera, além de recursos carreados a partidos políticos e agentes 

políticos. Tais fatos não se deram ao arrepio da vontade do governante maior, mas, 

com maior gravosidade, pela nomeação do Conselho de Administração e demais 

dirigentes da Petrobras, como se deu no episódio da indicação de Paulo Roberto 

Costa.
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Este mecanismo - de similaridade com o chamado caso do Mensalão - acabou 

por fragilizar não apenas o funcionamento hígido da Petrobras, mas todo o processo 

político brasileiro. E aqui, a motivação do crime extrapola os refl exos pessoais.

A par de vantagens em benef ício próprio, censuráveis e graves não 

somente os bilhões de reais desviados, mas também a colocação em xeque da 

própria estabilidade democrática em razão de um sistema eleitoral severamente 

comprometido. Tais aspectos não podem ser ignorados.

Infelizmente, e reaf irme-se, infelizmente, está sendo condenado um 

ex-Presidente da República, mas que praticou crime e pactuou, direta ou 

indiretamente, com a concretização de tantos outros, o que indica a necessidade 

de uma censura acima daquela que ordinariamente se fi rmaria na dosagem da 

reprimenda.

[...]

Se, até o presente julgamento, para praticamente nenhum dos condenados a pena 

foi fi xada sequer em seu grau médio (no caso, 7 anos), tenho que no presente caso esse 

limite deve ser no mínimo atingido (o que, aliás, ainda é uma aplicação bastante 

tímida das vetoriais do art. 59 do CP). Certamente a maior reprovabilidade da 

conduta sobressai da alta posição que o réu ocupava no sistema republicano.

Ademais, a sof isticação do esquema criminoso, o longo e articulado iter 

criminis, os diversos mecanismos utilizados para alcance dos seus desideratos, o 

engenhoso procedimento para que os recursos fossem desviados rumo aos cofres de 

partidos políticos e de diversos agentes que davam sustentação ao esquema, estão a 

justifi car um incremento na pena-base. A consciência da ilicitude de sua conduta, 

sua condição pessoal de, então, Presidente da República, afora o elevado domínio 

sobre toda a cadeia delitiva, optando em dela fazer parte no lugar de atuar para 

debelá-la, como lhe exigia o cargo, são condições que importam em especial e 

elevadíssima reprovabilidade.

As conseqüências dos delitos também devem ser negativas, uma vez que boa 

parte dos valores foram utilizados para deturpar o processo político eleitoral e, 

nessa perspectiva, vulnerar o próprio estado democrático de direito, pois milhões de 

reais foram objeto de doações eleitorais ilícitas, fragilizando o equilíbrio na disputa 

eleitoral.

Corroboram esta assertiva, portanto, a negativação da vetorial culpabilidade, 

somada à negativação da vetorial conseqüências do delito, dado o elevado valor 

milionário recebido para aquisição de unidade residencial em balneário do 

litoral, com os seus implementos de reformas, instalação de elevador, mobiliário 
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e utensílios, bem como do gigantesco prejuízo causado pelo esquema de corrupção 

sistêmica instaurado na Petrobras. As circunstâncias, como destacado na sentença e 

nas afi rmativas anteriores, igualmente merecem ser negativadas.

Incide a causa especial de aumento de pena prevista no art. 317, § 1º, do Código 

Penal, vez que o crime fora cometido com infração a dever funcional, na medida 

em que o réu dava suporte ao esquema de corrupção com a indicação e nomeação de 

agentes públicos, devendo a pena deve ser exasperada em um terço, elevando-a para 8 

(oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão” (fl s. 73.061-73.063).

No ponto, de uma detida análise das premissas aventadas no voto guerreado, 

vê-se que o Juízo de origem na primeira fase da dosimetria de pena, naquilo que 

concerne às circunstâncias judiciais, reconheceu como desfavoráveis a culpabilidade 

do agente, assim como as circunstâncias e as conseqüências do crime, tendo defi nido a 

pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

O c. Tribunal Regional, por sua vez, negou provimento ao recurso defensivo 

que almejava a fi xação da pena no mínimo legal, ao passo em que proveu o recurso 

ministerial para valorar negativamente, além das circunstâncias já consideradas, os 

motivos do crime, o que ensejou o incremento da básica para 7 (sete) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão.

Nessa seara, quanto às vetoriais referentes ao delito de Corrupção Passiva, 

destaca a e. Corte de origem, assim, que:

Culpabilidade: No caso em exame, trata-se de ex-Presidente da República 

que recebeu valores em decorrência da função que exercia e do esquema de corrupção 

que se instaurou durante o exercício do mandato, com o qual se tornara tolerante e 

benefi ciário. É de lembrar que a eleição de um mandatário, em particular o Presidente 

da República, traz consigo a esperança de uma população em um melhor projeto de 

vida. Críticas merecem, portanto, todos aqueles que praticam atos destinados 

a trair os ideais republicanos, sem descuidar, por óbvio, que a corrupção aqui 

tratada está inserida em um contexto muito mais amplo e, assim, de efeitos 

perversos e difusos (fl s. 73.060-73.061)

Motivos: Apesar de o lucro fácil ser inerente aos crimes de patrimônio, 

não se pode ignorar, com o que se colheu neste processo e nas mais de duas 

dezenas de conexos já julgados por esta Corte, o sofisticado esquema de 

fraude a licitações da Petrobras, perpetrados por empresas que agiam de modo 

cartelizado, escolhendo obras em detrimento do processo licitatório, na forma 

de ‘clube’, com o pagamento de propinas a vários diretores e gerentes da estatal 
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petrolífera, além de recursos carreados a partidos políticos e agentes políticos. 

Tais fatos não se deram ao arrepio da vontade do governante maior, mas, com maior 

gravosidade, pela nomeação do Conselho de Administração e demais dirigentes da 

Petrobras, como se deu no episódio da indicação de Paulo Roberto Costa.

Este mecanismo - de similaridade com o chamado caso do Mensalão - 

acabou por fragilizar não apenas o funcionamento hígido da Petrobras, mas todo 

o processo político brasileiro. E aqui, destaca o e. Tribunal, a motivação do crime 

extrapola os refl exos pessoais. A par de vantagens em benefício próprio, censuráveis e 

graves não somente os bilhões de reais desviados, mas também a colocação em xeque 

da própria estabilidade democrática em razão de um sistema eleitoral severamente 

comprometido. Tais aspectos não podem ser ignorados (73.061).

No tocante, ainda, à motivação do delito, utilizou a c. Corte Regional, obiter 

dictum, que “Infelizmente, e reafi rme-se, infelizmente, está sendo condenado um ex-

Presidente da República, mas que praticou crime e pactuou, direta ou indiretamente, 

com a concretização de tantos outros, o que indica a necessidade de uma censura acima 

daquela que ordinariamente se fi rmaria na dosagem da reprimenda” (fl s. 73.061), 

não sendo esse, portanto, o fundamento da majoração.

Consequências dos delitos: também devem ser negativas, uma vez que boa 

parte dos valores foram utilizados para deturpar o processo político eleitoral e, 

nessa perspectiva, vulnerar o próprio estado democrático de direito, pois milhões 

de reais foram objeto de doações eleitorais ilícitas, fragilizando o equilíbrio na 

disputa eleitoral (fl s. 73.062).

Circunstâncias: Ressalta, no ponto, a c. Corte Regional que as circunstâncias, 

como destacado na sentença e nas afi rmativas anteriores, igualmente merecem 

ser negativadas, remetendo, per relationem, à decisão proferida pelo Juízo na 

origem, a qual relata que: “Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. A 

prática do crime de corrupção envolveu a destinação de dezesseis milhões de reais a 

agentes políticos do Partido dos Trabalhadores, um valor muito expressivo. Além disso, 

o crime foi praticado em um esquema criminoso mais amplo no qual o pagamento de 

propinas havia se tornado rotina” (fl s. 73.059)

Sabe-se que a individualização da pena é vetorizada por diversos 

elementos cognitivos, os quais são submetidos à apreciação judicial, cabendo, 

segundo fi rme entendimento jurisprudencial somente o controle da legalidade 

e da constitucionalidade dos critérios utilizados, a fim de evitar eventuais 

arbitrariedades.

Faz-se cediço, nesse painel, que a circunstância judicial da culpabilidade 

prevista no artigo 59 do Código Penal não se confunde com a culpabilidade que 
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compõe o conceito analítico de crime. Esta última é o juízo de reprovação que 

recai sobre o autor de um fato típico e ilícito. Já a culpabilidade como elemento 

da fi xação da pena-base compreende o grau da censura da conduta do réu que 

praticou um fato típico, ilícito e que é culpável.

Cezar Roberto Bitencourt enuncia a culpabilidade prevista no artigo 59 do 

Código Penal como limite de pena, uma vez que ela está afeta à dosimetria da 

reprimenda e não à confi guração do crime, ponderando que:

“A culpabilidade, aqui, funciona como elemento de determinação ou de medição 

da pena. Nessa acepção, a culpabilidade funciona não como fundamento da pena, mas 

como limite desta, impedindo que a pena seja imposta além da medida prevista pela 

própria ideia de culpabilidade, aliada, é claro, a outros critérios, como importância 

do bem jurídico, f ins preventivos etc. Por isso, constitui rematado equívoco, 

frequentemente cometido no cotidiano forense, quando, na dosagem da pena, afi rma-

se que ‘o agente agiu com culpabilidade, pois tinha a consciência da ilicitude do 

que fazia’. Ora, essa acepção de culpabilidade funciona como fundamento de pena, 

isto é, como característica negativa da conduta proibida, e já deve ter sido objeto 

de análise juntamente com a tipicidade e a antijuridicidade, concluindo-se pela 

condenação. Presume-se que esse juízo tenha sido positivo, caso contrário nem se teria 

chegado à condenação, onde a culpabilidade tem função limitadora da pena e não 

fundamentadora.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: 

parte geral. 15ª ed. Saraiva. São Paulo: 2010. p. 663).

No caso em mesa, escorreita se encontra a decisão da c. Corte Regional, pois o 

fato de o recorrente ter se utilizado de seu poder e infl uência política inerente ao 

ao cargo de Presidente da República para obter vantagens ilícitas em transações 

realizadas por empresas privadas junto a órgãos da administração Pública 

constitui um um elevado índice de reprovação de sua conduta, merecendo, 

assim, ser mantido a majoração da pena-base.

As circunstâncias do crime “são as modalidades da ação criminosa, 

particularmente no que respeita à sua natureza, à espécie dos meios empregados, ao 

objeto, ao tempo, ao lugar, à atitude ou estado de ânimo do réu antes, durante ou após o 

crime” (SILVA, Jorge Vicente. Manual da sentença penal condenatória, Curitiba: 

Juruá, 2003).

In casu, pode-se vislumbrar que a situação narrada no presente feito abarca 

o repasse de 16 (dezesseis) milhões de reais ao Partido dos Trabalhadores, em 

meio a um complexo quadro criminoso em que se restaram praticadas sucessivas 
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fraudes à licitação e avenças com a Estatal, especialmente naqueles que tangem 

a OAS, sendo devido, portanto, em razão de tamanho desvalor, o incremento da 

reprimenda.

As consequências do crime caracterizam-se pela maior ou menor gravidade 

do dano ou perigo de dano ocasionado à vítima e o maior ou menor alarde 

social provocado, sendo necessário, entretanto, que superem o resultado típico, 

tratando-se de um desdobramento não natural do delito.

No presente feito, bem se ressaltou nas instâncias ordinárias o tamanho 

prejuízo causado à Petrobrás, transbordando os contornos do tipo penal, razão 

pela qual se faz legítimo o agravamento da circunstância judicial.

Os motivos do crime, por sua vez, representam os antecedentes psíquicos da 

vontade do agente. Assim, representam um conjunto de situações psíquicas, que 

faz alguém agir criminosamente, podendo representar a fi nalidade do delito a 

ser atingida pelo agente.

In concreto, deve ser mantida a majoração, eis que o agravante não agiu 

imbuído apenas pelo lucro fácil, mas também, conforme assinalou a c. Corte 

de origem, a par de vantagens em benefício próprio, censuráveis e graves, não 

somente pelos milhões de reais desviados, mas também a colocação em xeque da própria 

estabilidade democrática, em razão de um sistema eleitoral severamente comprometido 

(73.061).

Nesse panorama, não se verifi ca ilegalidade ou mesmo arbitrariedade na 

valoração negativa das quatro circunstâncias judiciais. Não obstante, em uma maior 

refl exão sobre o tema e sobre as razões alicerçadas na irresignação recursal, necessário 

se faz remodelar, devo admitir, o entendimento que fi rmei anteriormente, para, assim, 

reduzir o patamar estipulado pelo e. Tribunal de origem e exasperar em 09 (nove) 

meses cada uma das vetoriais, considerada a faixa de apenamento estabelecido 

no preceito secundário do tipo incriminador, o qual estabelece a pena de 2 a 12 

anos de reclusão.

Dessa maneira, entendo que deverá a pena-base do referido delito ser fi xada em 

05 (cinco) anos de reclusão.

Já na segunda fase de aplicação da pena, deverá ser mantida a atenuante 

inserta no artigo 65, I, do CP, todavia, com a redução fi xada pelo e. Tribunal 

de origem, no patamar de 1/6 (um sexto), restando a reprimenda concretizada, 

portanto, em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

No compasso, quanto à insurgência inserta no § 1º, do artigo 317 do CP, 

avaliar, conforme pretende a defesa, em meio ao restrito âmbito de cognição dos recursos 
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extremos, a confi guração daquilo que se propõe como ato de ofício fi ctício e que 

o recorrente, para se corromper, teria infl uenciado na nomeação e manutenção 

de diretores da Petrobrás, mas que esse ato, assim como a representação da 

Estatal nas licitações e contratos, não integraria as atribuições do Presidente 

da República, e que, portanto, os elementos de convicção acostados não seriam 

legítimos para edifi car o édito condenatório, demandaria profunda reanálise do 

quadro fático probatório, o que é vedado pela súmula 07 desta Corte de Justiça.

Na esteira, já decidiu esta Corte de Justiça:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Art. 1º, I, do Decreto-Lei 

n. 201/67 e art. 89 da Lei n. 8.666/93. Ofensa ao art. 619 do Código de Processo 

Penal. Ausência de omissão. Pleito de absolvição. Art. 386, VII, do CPP. Dosimetria. 

Fundamentação concreta. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. Compensação entre 

circunstâncias judiciais. Impossibilidade. Agravo não provido.

1. Para admissão do recurso especial com base no art. 619 do CPP, a omissão, 

ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, 

imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No 

presente caso, não é o que se verifi ca, tratando-se, pois, de mero inconformismo 

da parte. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas 

decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto 

a motivação utilizada, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal de 1988, 

devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, 

como ocorre in casu.

2. Quanto ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal, verifica-se que o 

acórdão recorrido, após análise acurada dos elementos probatórios, concluiu 

pela existência de elementos suficientes para fundamentação a condenação 

dos acusados. Reexaminá-lo para desconstituir o entendimento fi rmado pelo 

Tribunal de origem e decidir pela absolvição, como quer o insurgente, implicaria 

o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, 

conforme orientação da Súmula 07 do STJ. Precedentes.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido entendeu, fundamentadamente, por valorar 

negativamente a culpabilidade em relação a L. E. e as circunstâncias do crime dos 

demais recorrentes. Reexaminá-lo para desconstituir o entendimento fi rmado pelo 

Tribunal de origem, considerando a circunstância judicial favorável aos recorrentes, 

in casu, implicaria o revolvimento de matéria fática-probatória, inviável em sede de 

recurso especial, conforme orientação da Súmula 07 do STJ.

4. Não é demais mencionar, ainda, que não é possível haver compensação 

entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as 

circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base 

de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, 

um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que de 

feito forma razoável, como no caso.
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5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.404.788/RS, Quinta 

Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 06/03/2019).

Frente a tais considerações, levando-se em conta a readequação das 

circunstâncias judiciais, com a manutenção das 4 (quatro) vetoriais consignadas 

pela c. Corte de origem e a respectiva exasperação em 9 (nove) meses, bem como 

a redução da atenuante referente à maioridade em 1/6 (um sexto) e a majoração 

de 1/3 (um terço) inserta na causa de aumento de pena consignada no § 1º, do 

artigo 317 do Estatuto Repressivo, torno a pena defi nitiva em 5 (cinco) anos, 6 

(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto ao delito de lavagem de dinheiro, destacou o e. Tribunal Regional:

Culpabilidade: O juízo de primeiro grau já considerou a elevada 

culpabilidade do réu, no que não merece reparos a sentença pelos fundamentos 

lá expressos. De fato, trata-se, o réu, de ex-Presidente da República que recebeu 

valores em decorrência da função que exercia e do esquema de corrupção que 

se instaurou durante o exercício do mandato, com o qual se tornara tolerante 

e benefi ciário. É de lembrar que a eleição de um mandatário, em particular o 

Presidente da República, traz consigo a esperança de uma população em um 

melhor projeto de vida (fl . 73.063).

Quanto às circunstâncias e consequências registrou a c. Corte Regional que 

“Reporto-me aqui, no que coincidente, aos fundamentos para a majoração da pena-

base para o crime de corrupção. Postula o Ministério Público Federal a majoração 

da pena-base pela negativação das circunstâncias e consequências. Dentre as razões, 

porque os envolvidos se utilizaram de vários estratagemas para branqueamento, em 

um esquema de lavagem que perdurou por anos” (fl . 73.063).

No ponto, denota-se que o Juízo de origem, sopesou como desfavorável 

somente a circunstância judicial da culpabilidade, sendo que o c. Tribunal a quo 

deu parcial provimento ao apelo ministerial, para valorar, também, as circunstâncias 

e as conseqüências do crime.

A culpabilidade, da mesma forma que o delito anterior, revela elevado 

grau de reprovação, mormente em virtude da natureza do cargo exercido pelo 

agravante, uma vez que a lavagem de capitais tinha como objetivo mascarar a 

origem espúria de valores originários de delito anterior de crime de corrupção 

passiva, praticado pelo ex-chefe do Poder Executivo Federal.
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De outro fl anco, não se pode levar em consideração a fundamentação 

colacionada pela e. Corte de origem para valorar negativamente, nem as 

circunstâncias, nem mesmo as consequências do delito, eis que, no primeiro ponto, 

quanto às circunstâncias do crime, as manobras descritas na sentença são próprias 

ao tipo penal do art. 1o da Lei n. 9.613/1998, quando realizadas diversas 

transações, na tentativa de distanciar ao máximo o ativo de sua origem ilícita, 

não permitindo concluir sobre a existência de sofi sticação superior à necessária 

construção delitiva.

No segundo ponto, quanto às consequências do crime, observa-se que a 

motivação emanada da e. Corte de origem são vagas do necessário embasamento, 

de fato e de direito, não servindo, de modo sufi ciente, para o aumento da pena-

base.

Dessa feita, tendo em conta a presença de apenas uma vetorial negativa, 

deve ser restabelecida, no que se refere à pena-base, a reprimenda defi nida na 

sentença condenatória, vale dizer, 4 (quatro) anos de reclusão.

Já na segunda fase de aplicação da pena, deverá ser mantida a atenuante 

inserta no artigo 65, I, do CP, todavia, com a redução fi xada pelo e. Tribunal 

de origem, no patamar de 1/6 (um sexto), restando a reprimenda concretizada, 

portanto, em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Em continuidade, não havendo causas de diminuição ou aumento de pena, 

torno a pena defi nitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Do Concurso Material:

Por fi m, pelo concurso material (CP, art. 69), devem ser somadas as penas 

do crime de lavagem de dinheiro (03 anos e 04 meses de reclusão) e aquela 

correspondente ao crime de corrpução passiva (05 anos, 06 meses e 20 dias de 

reclusão), fi cando defi nida a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão.

12) Inobservância dos parâmetros legais na aplicação da pena de multa:

Nesse tópico, assevera o agravante que a tese levantada não exige 

revolvimento fático ou o reexame de provas, “mas somente a solução de questão 

jurídica, qual seja: na fi xação da pena de multa, o julgador pode levar em consideração 

apenas a renda do apenado em apenas um exercício anual, mesmo que tal critério 

avilte sua capacidade econômica?” (fl . 76.824).
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Relata que na fi xação da pena de multa, c. Corte a quo agiu com arbítrio 

pois, além do confi sco da vantagem indevida que teria recebido sem nunca 

ter de fato assumido a posse ou propriedade do imóvel, impôs ao recorrente 

a tamanha multa de 280 dias-multa, estipulando cada dia-multa em cinco 

salários-mínimos, tendo totalizado mais do que a renda do recorrente durante 

um ano todo (2016), em violação ao artigo 60 do CP.

Neste ponto, observa-se que frente à redução do quantum da reprimenda 

corporal, necessário se faz adequar o número de dias-multa, em um primeiro ponto, 

quanto ao crime de corrupção passiva, para 35 (trinta e cinco) dias-multa e para 

o crime de lavagem de dinheiro, 15 (quinze) dias multa, os quais, frente ao que 

dispõe o artigo 72 do Estatuto repressivo, uma vez somados, correspondem à 50 

(cinquenta) dias-multa.

Noutro compasso, a linha argumentativa da defesa, na via recursal, é dirigida 

contra o valor unitário do dia-multa, considerado incompatível com a situação 

econômica do réu.

Aqui, vale ressaltar que a favorável condição socioeconômica do agravante foi 

devidamente explicitada no édito condenatório, sendo posteriormente confi rmada pelo 

e. Tribunal de origem que, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e 

com base nos dados concretos dos autos, asseverou que o valor fi xado a título de dia-

multa é condizente com a “renda declarada de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

(evento 3, comp227, cerca de R$ 952.814,00 em lucros e dividendos recebidos da 

LILS Palestras só no ano de 2016)”.

Portanto, não há dúvida alguma de que, para desconstituir as decisões 

ordinárias, concluindo pela desfavorável condição fi nanceira do então recorrente, 

seria inevitável a reapreciação dos dados fático probatórios do processo-crime, 

tarefa que é incompatível com a via do recurso especial, tendo em conta o 

disposto na súmula 07 do STJ.

Para tanto, colaciono os seguintes julgados:

Agravo interno nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Penal 

e Processual Penal. Crime de tráfi co ilícito de entorpecentes. Artigo 33, caput, da 

Lei 11.343/2006. Alegada violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. 

Individualização da pena. Dosimetria da pena. Matéria de índole infraconstitucional. 

Ofensa refl exa. Capacidade econômica para pagamento da multa. Necessidade 

de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. 

Súmula 279 do STF. Pena de multa. Proporcionalidade. Precedentes. Hipótese 

da alínea b do permissivo constitucional. Inadmissibilidade. Alegada extinção da 
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punibilidade pelo decurso do prazo prescricional. Análise pelo juízo da execução. 

Agravo interno desprovido (RE n. 1.133.451/SP- ED-AgR, Primeira Turma, Rel Min. 

Luiz Fux, julgado em 24/08/2018, grifei).

Agravo regimental no habeas corpus. Processo Penal. Decisão monocrática. 

Inexistência de argumentação apta a modificá-la. Sentença condenatória. 

Dosimetria da pena. Diretrizes para fi xação do valor unitário da pena de multa e da 

prestação pecuniária. Capacidade econômica do condenado. Revolvimento dos fatos 

e das provas. Impossibilidade. Agravo regimental desprovido. 1. A inexistência de 

argumentação apta a infi rmar o julgamento monocrático conduz à manutenção 

da decisão recorrida. 2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal que assinala que “o juízo revisional da dosimetria da pena fi ca circunscrito 

à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica 

entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992). 3. Em se tratando do cômputo do valor 

unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de 

aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do 

CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz 

natural sob a ótica da sufi ciência e adequação da pena. 4. “É inviável a utilização 

do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar 

fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fi xada pelas instâncias ordinárias 

relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” 

(HC 122.563, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.9.2014). 5. Agravo 

regimental desprovido (AgR no HC n. 137.755/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson 

Fachin, julgado em 05/12/2017, grifei).

13) Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva:

Aduz, no particular, que o quantum da pena imposta ao agravante teve como 

fi nalidade afastar a prescrição da pretensão punitiva, eis que as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do CP foram majoradas de forma demasiada e indevida.

Postula o reconhecimento da pretensão punitiva dos delitos de corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro, com base na pena em abstrato cominada, pois 

(a) a suposta consumação do crime de corrupção passiva teria ocorrido nos 

anos de 2003 e 2004, ocasiões em que Renato de Souza Duque (2003) e Paulo 

Roberto Costa (2004) foram indicados às diretorias de serviço e abastecimento, 

respectivamente; (b) após 2012, Renato Duque e Paulo Roberto Costa não 

estavam mais no cargo de dirigentes da Petrobras, de modo que não há como se 

cogitar do crime de corrupção passiva até 2014; (c) em 2009 o crime de lavagem 

de dinheiro já estaria consumado.

No painel, considerando que o réu contava com mais de setenta anos na 

data da sentença, obtempera que o prazo prescricional deveria ser calculado 
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pela metade, à luz do art. 115 do CP, e, em se considerando que os fatos se 

deram antes do advento da Lei 12.334/2010, seria possível que o cálculo do 

prazo prescricional fosse feito entre a data do fato (28/10/2009) e a data do 

recebimento da denúncia (20/09/2016).

Pois bem. Da mesma forma que os pontos anteriormente destacados, a 

presente hipótese não merece prosperar.

Registra-se que a Ação Penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000/PR tinha 

como objeto apurar se o agravante, na condição de Presidente da República, concorreu 

para o ambiente de corrupção sistêmica instalado na Petrobrás, obtendo vantagens 

indevidas para os partidos políticos, para agentes públicos e para si próprio mediante 

contratos fi rmados entre a Petrobrás e a Construtora OAS.

Restou-se demonstrado pelas instâncias ordinárias que, como parte de acertos 

de propinas destinadas ao PT em contratos da Petrobrás, o Grupo OAS concedeu, em 

2009, ao recorrente, vantagem indevida consubstanciada na entrega do apartamento 

164-A do Edifício Solaris, e também em 2014, quando das reformas e benfeitorias 

realizadas no mesmo imóvel, sem o pagamento do preço e, uma vez ultimada a 

defi nição de que o valor do imóvel e os custos das reformas seriam abatidos da conta 

corrente geral da propina, o que teria ocorrido, segundo as provas dos autos, em meados 

de 2014, quando João Vaccari Neto autorizou a compensação do crédito.

Nesse recorte, embora os acertos de corrupção remontem a 2009, durante a 

contratação pela Petrobrás do Consórcio CONEST/RNEST, é certo que a defi nição 

fi nal da utilização de parte dos créditos em benefício do recorrente ocorreu somente 

em 2014. Foi nesse momento que o valor da diferença de preço entre o apartamento 

simples e o triplex, as reformas e mobiliários foram efetivamente debitados do crédito 

ilícito que o Partido dos Trabalhadores tinha com a OAS e deixaram de ser pagas 

devidamente.

Assim, uma vez certifi cada as datas corretas dos delitos em que se viu condenado 

o recorrente, não há que se dizer da ocorrência de lapso prescricional na hipótese dos 

autos, mesmo considerando a idade superior a 70 anos, quando da prolação a sentença.

Como se observa, no mesmo sentido das teses anteriormente ponderadas, 

o recorrente, buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, 

propõe uma construção intelectiva de fatos, sugerindo, inclusive, a readequação 

do tipo penal, com a concatenação de ideias, que não seguiriam de forma 

desatrelada de uma nova e exauriente reanálise da matéria fática-probatória, 

vedada pela súmula 07 deste Tribunal Superior.
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Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Processo Penal. Agravo regimental da decisão que negou provimento ao 

recurso ordinário em habeas corpus. Prescrição. Revolvimento fático-probatório. 

Procedimento investigativo. Constrangimento ilegal. Não confi gurado. Supressão 

de instância. 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 - Em se considerando a fase embrionária em que se encontra o procedimento 

investigativo, revela-se prematura, e de tamanha complexidade, a aferição do 

termo a quo referente à realização das condutas delitivas, ademais dos seus 

refl exos na seara da persecução penal.

III - In casu, a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com 

a certeza necessária à se extinguir a punibilidade, demanda indevida incursão em 

matéria fático-probatória, cuja medida é inadmissível em sede de habeas corpus.

IV - O indiciamento, enquanto ato peculiar à fase de investigação e, portanto, 

anterior ao recebimento da denúncia, não confi gura, por si só, constrangimento 

ilegal à liberdade de ir e vir do paciente, hábil a ser sanado pela via estreita do 

habeas corpus.

V - A alegação de eventual vício, em tese capaz de macular o feito de nulidade, 

deve ser apreciada pelo Tribunal de origem, a fi m de inaugurar a competência 

desta Corte.

Agravo regimental desprovido (AgInt no RHC 98.576/CE, Quinta Turma, minha 

Relatoria, DJe 10/09/2018, grifei).

14) Imposição do descabido valor a título de reparação de danos:

Sustenta o agravante, no ponto, não ser “necessário incursionar na avaliação 

do conteúdo probatório para perceber que, realmente, a Corte de Apelação estabeleceu 

referido quantum em completa dissociação de qualquer conduta praticada pelo 

Agravante, o que foi sublinhado na base empírica dos acórdãos recorridos, afastando-

se a incidência da Súmula 07/STJ” (fl . 76.832).

Nas razões do recurso especial, portanto, insurge-se contra o valor dos 

danos fi xados a título de reparação de dano, a qual, em seu entender, teve por 

fundamento exclusivamente a palavra do corréu Léo Pinheiro, sem a necessária 

prova pericial.

Assevera que, não obstante o valor do dano deva estar diretamente 

vinculado à conduta do agente e àquilo que foi a ele imputado no processo, os 
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acórdãos recorridos lhe atribuíram a responsabilidade de reparar a totalidade 

dos valores indevidos que teriam sido destinados ao Partido dos Trabalhadores, 

ao mesmo passo em que diz que a manutenção da condenação “não pode gerar 

para o recorrente o dever de indenizar que ultrapasse os limites da vantagem cujo 

recebimento lhe foi imputado” (fl . 74.648), em violação ao art. 387, IV do CPP.

Denota-se que a pretensão recursal se direciona no sentido de afastar 

a condenação à reparação dos danos fi xados de valores que não guardariam 

relação com o delito então imputado. Acerca do tema, ressai dos argumentos que 

embasaram o acórdão de origem, ao julgar o recurso de apelação, que:

“6.2. No tocante ao valor a título de reparação do dano, deve ser mantida a 

sentença na íntegra.

Como já minudentemente examinado em outras passagens, na divisão de 

propinas foi destinado R$ 16 milhões ao Partido dos Trabalhadores. Como salientado 

por Agenor Franklin Magalhães Medeiros, ‘Léo esteve em contato com João Vaccari e 

fi cou decidido que 16 milhões de reais, por conta da nossa parte na Rnest, seriam para 

o PT. O pagamento neste patamar foi admitido pelo próprio Léo Pinheiro. Sobre a 

questão, transcrevo excerto da sentença:

770. Milton Pascowitch também prestou depoimento em Juízo (evento 417). 

Antes, celebrou acordo de colaboração com o MPF e que foi homologado pelo Juízo. Em 

seu depoimento, declarou que intermediava o pagamento de vantagem indevida entre 

fornecedoras da Petrobras e agentes da Área de Serviços e Engenharia da Petrobrás, 

Renato de Souza Duque e Pedro José Barusco Filho, bem como para agentes do 

Partido dos Trabalhadores, entre eles o ex-Ministro Chefe da Casa Civil José Dirceu 

de Oliveira e Silva. As propinas eram calculadas em 1% sobre o valor do contrato 

e divididas entre os agentes da Petrobrás e os agentes políticos. Milton Pascowitch, 

assim como José Dirceu de Oliveira e Silva, foram condenados por crimes de corrupção 

e lavagem na ação penal 5045241-84.2015.4.04.7000, com cópia da sentença no 

evento 847. Afi rmou não ter conhecimento da participação do ex-Presidente Luiz 

Inácio Lida da Silva.

771. Também, como já adiantado nos itens 516-537 e 568-578, José Adelmário 

Pinheiro Filho, Presidente da OAS, e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, 

reconheceram a existência do esquema criminoso que vitimou a Petrobrás, os ajustes 

fraudulentos de licitação e o pagamento de vantagem indevida em contratos com a 

Petrobrás para agentes da Petrobrás, agentes políticos e partidos políticos.

772. Também reconheceram especifi camente o pagamento de vantagem indevida 

nos contratos da Petrobrás com o Consórcio CONPAR e no Consórcio RNEST/
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CONEST nas obras da Refi naria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) e Refi naria 

do Nordeste Abreu e Lima (RNEST).

773. Para ser mais preciso, José Adelmário Pinheiro Filho declarou não se 

recordar especifi camente dos acertos na Refi naria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), 

mas que, quanto ao contrato na Refi naria do Nordeste Abreu e Lima (RNEST), foi 

procurado diretamente por João Vaccari Neto para o pagamento de 1% sobre o valor 

do contrato ao Partido dos Trabalhadores (‘Eu fui procurado pelo senhor João Vaccari e 

ele me falou que tinha um pagamento de 1% para o PT, isso foi diretamente comigo’). 

Concordou com a solicitação e o valor foi incorporado na aludida conta corrente geral 

de propinas, depois debitada para, entre outros propósitos, abater a diferença do preço 

do apartamento 164-A, triplex, do Condomínio Solaris, e o custo da reforma do 

aludido apartamento. Declarou que o pagamento foi inicialmente motivado para que 

a Construtora OAS passasse a ser convidada pela Petrobrás para participar de grandes 

obras, o que viabilizou o seu ingresso no grupo das empreiteiras que ajustavam 

fraudulentamente as licitações.

774. Agenor Franklin Magalhães Medeiros, encarregado especif icamente 

dos contratos da Construtora OAS com a Petrobrás, confi rmou que José Adelmário 

Pinheiro Filho interferiu junto ao Goveno Federal para que a OAS passasse, ao 

fi nal de 2006, a ser convidada para grandes obras na estatal. Também declarou que 

os contratos envolviam pagamento de propinas de 2% a agentes públicos e agentes 

políticos e que os contratos na Refi naria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) e na 

Ref inaria do Nordeste Abreu e Lima (RNEST) foram obtidos mediante ajuste 

fraudulento de licitação.

775. Declarou que no contrato da CONPAR, na Refi naria Presidente Getúlio 

Vargas (REPAR), a vantagem indevida aos agentes públicos e políticos fi cou a cargo 

da Odebrecht e da UTC Engenharia, desconhecendo o depoente os detalhes de como 

isso foi feito.

776. No caso dos contratos da CONEST/RNEST, na Refi naria do Nordeste 

Abreu e Lima (RNEST), confi rmou que houve ajuste de 2% de propinas sobre o 

valor dos dois contratos, que elas se destinavam aos agentes da Petrobrás e aos agentes 

políticos e que parte dos valores foram pagos pela Odebrecht e parte pela OAS.

777. Do total das propinas, dezesseis milhões de reais foram destinados ao 

Partido dos Trabalhadores, através de João Vaccari Neto (‘Aí é onde está, 13 milhões e 

meio mais 6 milhões e meio totalizam 20, para os 36 sobraram 16 milhões para o PT, 

e assim foi feito, Léo esteve em contato com João Vaccari e fi cou decidido que 16 milhões 

de reais, por conta da nossa parte na Rnest, seriam para o PT).
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778. Há que se reconhecer como provado, acima de qualquer dúvida razóavel, 

considerando cumulativamente a prova material e a quantidade de depoimentos, 

incluindo dos pagadores de propinas e dos benefi ciários, que os contratos discriminados 

na denúncia, entre a Petrobrás e os Consórcios CONPAR e CONEST/RNEST, 

integrados pela Construtora OAS, seguiram as regras do esquema criminoso que 

vitimou a Petrobrás, ou seja, foram obtidos com ajuste fraudulento de licitações e 

envolveram o pagamento de vantagem indevida de cerca de 2% sobre o seu valor e 

que foram destinados aos agentes da Petrobrás, mas especifi camente à Diretoria de 

Abastecimento e à Diretoria de Serviços e igualmente a agentes políticos e a partidos 

políticos.

779. Dos valores, da parte cujo pagamento fi cou sob a responsabilidade da 

OAS, cerca de dezesseis milhões de reais foram destinados exclusivamente à conta 

corrente geral de propinas mantida entre o Grupo OAS e agentes políticos do 

Partido dos Trabalhadores.

A importância defi nida está, de maneira lógica, associada à parcela a que fez jus 

o Partido dos Trabalhadores e administrado pela OAS em conta informal de créditos 

e débitos.

Salienta-se que os crimes relativos à lei de licitações não foram imputados nesta 

ação penal em desfavor dos denunciados, não podendo este fundamento justifi car 

o valor de reparação mínima dos danos. Aliás, se isto fosse possível, tratando-se de 

fraude à licitação desde sua origem, a nulidade ocorreria em todo o contrato e o valor 

mínimo de reparação corresponderia à integralidade do contrato ilícito, na esteira dos 

ensinamentos de Mário Sérgio de Albuquerque Schirmer (Dano indireto para fi ns 

do artigo 10 da Lei n. 8.429/92, in Aspectos Controvertidos da Lei de Improbidade 

Administrativa. Org. Cláudio Smime Diniz, Mauro Sérgio Rocha e Renato de Lima 

Castro. Del Rey editora: Belo Horizonte, 2016, pgs. 169/194).

Todavia, os danos não decorreram exclusivamente das fraudes nos processos 

licitatórios, mas, sobremaneira, da prática dos crimes de corrupção e de lavagem de 

dinheiro.

Assim, a par do pedido ministerial de majoração, nos termos do art. 387, IV, do 

Código de Processo Penal, ‘reputa-se, mais apropriado, como valor mínimo limitá-

lo ao montante destinado à conta corrente geral de propinas do Grupo OAS com 

agentes do Partido dos Trabalhadores, ou seja, em dezesseis milhões de reais, a ser 

corrigido monetariamente e agregado de 0,5% de juros simples ao mês a partir de 

10/12/2009. Evidentemente, no cálculo da indenização, deverão ser descontados os 

valores confi scados relativamente ao apartamento’, como consignado na sentença 

recorrida” (fl s. 73.080-73.082).
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Já em sede de decisão de admissibilidade recursal, pontuou o c. Tribunal 

que:

“Por fi m, sustenta o recorrente que o valor do dano previsto no artigo 387, 

inciso IV, do CPP, deve estar diretamente vinculado à conduta do agente e aquilo 

que foi a ele imputado no processo.

Nos dizeres da defesa, os arestos recorridos atribuíram ao recorrente a 

responsabilidade de reparação pela totalidade dos valores indevidos que - segundo 

versão de Agenor Medeiros - teriam sido dirigidos ao Partido dos Trabalhadores.

Alega que, no caso de hipotética manutenção da condenação lançada nestes autos, 

não se pode gerar para o recorrente o dever de indenizar que ultrapasse os limites da 

vantagem cujo recebimento lhe foi imputado.

Destaca que, segundo os julgados, ‘Do total reservado ao partido, R$ 

3.738.738,00 teriam sido destinados especifi camente ao ex-Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, representados pelo apartamento 164-A, triplex, do Condomínio 

Solaris (...)’. Daí a contrariedade ao disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de 

Processo Penal, pela fi xação do quantum de R$ 16 milhões a serem reparados pelo 

recorrente.

Conquanto a indicação precisa do quantum da reparação demande incursão 

no contexto fático-probatório, o que se alega é a pertinência do valor exigido com a 

imputação atribuída ao recorrente, frente ao disposto no artigo 387, IV, do CPP, de 

modo que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade recursal quanto ao 

ponto” (fl . 75.160).

Em detida análise das razões recursais, mais uma vez revendo meu 

entendimento anterior, denoto que não há que se falar em necessidade de 

revolvimento fático-probatório, uma vez que se exige apenas a revaloração dos 

parâmetros adotados na defi nição do valor indenizatório.

Cumpre observar que a manutenção do pagamento de um quantum 

debeatur inexequível, diante do patrimônio declarado pelo ora recorrente, 

poderá impedir a sua progressão a regime prisional menos gravoso, mesmo após 

cumpridos os demais requisitos legais, já que concessão de tal benesse depende 

da reparação dos danos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal 

e desta Corte Superior.

No ponto, de fato, tenho que deve ser mantida a condenação do agravante 

à reparação dos danos. O que se vislumbra, entretanto, é a necessidade de se 
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defi nir do valor mínimo a ser pago pelo recorrente, levando-se em consideração 

o valor do prejuízo suportado pelo ofendido (CPP. Art. 387, IV, do CPP).

No édito condenatório, foi estabelecido o valor mínimo a ser ressarcido 

aos cofres da Petrobrás, no patamar de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de 

reais), a ser corrigido monetariamente e agregado juros simples de 0,5% a partir 

de 10/12/2009, devendo ser descontado o valor do imóvel confi scado (CP, art. 

91,11, do CP).

Porém, muito embora tenha sido reconhecido que na divisão de propinas 

foram destinados o referido valor ao Partido dos Trabalhadores, não se mostra 

razoável admitir que o réu seja condenado a arcar, sozinho, com todo esse 

montante, já que inexiste prova de que ele tenha sido benefi ciado com o valor 

integral desviado para o PT.

Assim, e como parâmetro indenizatório, considerando que o agravante se 

encontra condenado pelo recebimento de parte da propina total atribuída ao Partido 

dos Trabalhadores, consistente no valor de R$ 2.424.991,00, tenho que esse deve ser o 

valor reparatório, nos moldes em que preconiza o artigo 384, IV, do CPP.

15) Da invasão da competência do juízo da execução e prisão por dívida:

Diz o agravante que a vinculação da progressão de regime à reparação 

dos danos é medida afeta ao juízo da execução penal, além de confi gurar prisão por 

dívida cível e que o julgamento da constitucionalidade do art. 33, § 4º do CPP, 

pelo c. Supremo Tribunal Federal não vincularia esta Corte de Justiça, eis que não 

foi realizado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tratando-se de 

jurisprudência isolada.

Verbera que ao condicionar a progressão de regime à reparação do dano, 

o Juízo a quo e o c. Tribunal de origem invadiram a competência do juízo 

da execução, contrariando o disposto no art. 66, III, “b” da Lei 7.210/1984, 

ao mesmo tempo em que tal determinação impõe a manutenção da prisão 

por suposta dívida civil, em contrariedade ao disposto no art. 7º, item 7, da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Suscita, por fi m, violação ao art. 

283 do CPP, à vista da ordem de execução provisória da pena.

A fi m de se delimitar a quaestio, cumpre colacionar o que pontua a decisão 

de admissibilidade recursal:

“Não é de ser admitido o recurso no que tange à ofensa ao disposto no artigo 

66, III, “b”, da LEP, bem como o artigo 7º, item 7, da Convenção Americana sobre 
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Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa – Decreto n. 678/1992), na medida em 

que, na prática, segundo os arestos impugnados, o recorrente poderá ser mantido preso 

por suposta dívida civil, em razão da determinação no sentido de que a progressão fi ca 

condicionada à reparação dos danos, por força do disposto no artigo 33, § 4, do CP.

O entendimento adotado no julgado está harmonizado com a jurisprudência 

consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, incidindo também neste ponto 

do disposto na Súmula n. 83 (“não se conhece do recurso especial pela divergência, 

quando a orientação do tribunal se fi rmou no mesmo sentido da decisão recorrida”), do 

Superior Tribunal de Justiça conforme jurisprudência que ora se destaca:

‘Habeas corpus. Substitutivo de recurso ordinário. Não cabimento. Execução 

penal. Art. 1º, I, Decreto-Lei 201/67. Crime contra a administração pública. 

Reparação do dano. Condição para a progressão de regime. Ausência de ilegalidade na 

determinação. Impossibilidade de cumprir a obrigação. Aprofundado exame de provas. 

Inviabilidade. Writ não conhecido.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento fi rmado pela Primeira 

Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir 

habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não 

conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, conf igurada 

fl agrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da 

ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

II - “É constitucional o art. 33, § 4º, do Código Penal, que condiciona a 

progressão de regime, no caso de crime contra a Administração Pública, à reparação 

do dano ou à devolução do produto do ilícito.” (EP 22 ProgReg-AgR, Tribunal Pleno, 

Rel. Min. Roberto Barroso, public 18-03-2015).

III - Inviável o exame acerca da alegada impossibilidade de reparar o dano 

na via estreita do habeas corpus, instrumento que não permite aprofundado exame 

do acervo fático probatório. Habeas corpus não conhecido. HC 417.971/PB, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 08/05/2018).

[...]

No que tange à alegação de violação ao disposto no artigo 283, do CPP, 

igualmente não merece ser admitida a pretensão recursal. O Código de Processo 

Civil em vigor, cujas disposições se aplicam de forma subsidiária ao Processo Penal, 

nos termos do artigo 3º, do Código de Processo Penal, consagra a chamada “teoria 

do precedente”, fulcrada na segurança jurídica e no princípio da isonomia, impondo 

tratamento uniforme aos que recorrem ao Poder Judiciário.
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Em seu artigo 927, dispõe que os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Sobre o tema em questão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal se pronunciou 

sobre a possibilidade de início da execução da pena condenatória em virtude do 

esgotamento da jurisdição ordinária nos autos do HC n. 126.292/SP, em julgamento 

ementado nos seguintes termos:

‘Constitucional. Habeas corpus. Princípio constitucional da presunção 

de inocência (CF, art. 5º, LVII). Sentença penal condenatória confi rmada por 

Tribunal de Segundo Grau de jurisdição. Execução provisória. Possibilidade. 1. 

A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, 

ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio 

constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII da 

Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado.’ (STF, HC n. 126.292-SP, 

Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, por maioria, julgado em 17/02/2016, 

DJe 17/05/2016)

A tese foi confi rmada, em repercussão geral, quando do julgamento do ARE n. 

964.246 (DJe 25/11/2016), verbis:

Tema 925 - STF: A execução provisória de acórdão penal condenatório 

proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não 

compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo artigo 

5º, inciso LVII, da Constituição Federal. (ARE 964.246 RG / SP)

Nesse sentido, impõe-se o acatamento das decisões fi nais proferidas pela Corte 

Constitucional, em estrita observância à supremacia hierárquica do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento dos temas que lhe são afetos.

Não é demais referir, ainda, que a questão relativa à possibilidade de execução 

provisória da pena imposta ao recorrente foi submetida ao Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Habeas Corpus n. 152.752, tendo sido denegada a ordem, o que 
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mais reforça a ausência de plausibilidade na pretensão deduzida pelo recorrente” (fl s. 

75.156-75.160).

No primeiro ponto, naquilo que toca à progressão de regime condicionada 

à reparação do dano, ao que se pode observar, portanto, na esteira do acórdão 

objurgado, é que a c. Suprema Corte reconheceu como constitucional o art. 33, § 4º, 

do Código Penal, que condiciona a progressão de regime, no caso de crime contra 

a Administração Pública, à reparação do dano ou à devolução do produto do 

ilícito, veja-se:

Execução Penal. Progressão de Regime. Crime contra a Administração Pública. 

Devolução do produto do ilícito. 1. É constitucional o art. 33, § 4º, do Código Penal, 

que condiciona a progressão de regime, no caso de crime contra a Administração 

Pública, à reparação do dano ou à devolução do produto do ilícito. 2. Tendo o 

acórdão condenatório fi xado expressamente o valor a ser devolvido, não há como 

se afi rmar não se tratar de quantia líquida. 3. A alegação de falta de recursos para 

devolver o dinheiro desviado não paralisa a incidência do art. 33, § 4º, do Código 

Penal. O sentenciado é devedor solidário do valor integral da condenação. 4. 

Na hipótese de celebração de ajuste com a União para pagamento parcelado 

da obrigação, estará satisfeita a exigência do art. 33, § 4º, enquanto as parcelas 

estiverem sendo regularmente quitadas. 5. Agravo regimental desprovido 

(ProgReg-AgR na EP n. 22/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, Processo 

eletrônico DJe-052, DJe de 18/03/2015, grifou-se).

Noutro compasso, quanto à possibilidade de se executar provisoriamente a 

reprimenda, após exauridas as instâncias ordinárias, denota-se que a decisão está 

em consonância com a jurisprudência tanto da c. Corte Suprema, quanto desta 

Corte de Justiça, cabendo citar, nesta oportunidade, os seguintes precedentes:

A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de 

apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete 

o princípio constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo artigo 5º, 

inciso LVII da Constituição Federal (HC n. 126.292/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori 

Zavascki, DJe de 17/5/2016).

Constitucional. Recurso extraordinário. Princípio constitucional da presunção 

de inocência (CF, art. 5º, LVII). Acórdão penal condenatório. Execução provisória. 

Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafi rmada. 1. Em 

regime de repercussão geral, fi ca reafi rmada a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório 

proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, 

não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado 
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pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário a que 

se nega provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a 

reafi rmação da jurisprudência sobre a matéria (ARE n. 964.246/SP, Rel. Min. Teori 

Zavascki, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito, DJe de 25/11/2016).

Já no seio desta Corte de Justiça:

Habeas corpus. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Prisão determinada 

pelo Tribunal após o julgamento da apelação. Possibilidade. Execução provisória 

da pena. Legalidade. Recente entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

Ausência de violação do princípio da presunção de inocência. Constrangimento 

ilegal não evidenciado. Regime inicial fechado. Possibilidade. Suspensão de 

direitos políticos. Matéria não enfrentada pelo Tribunal a quo. Supressão de 

instância. Habeas corpus denegado.

I - Após o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP (STF, Relator Ministro Teori 

Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.2.2016), esta Corte passou a adotar o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “a execução provisória de acórdão 

penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso 

especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção 

de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal”. Em outras 

palavras, voltou-se a admitir o início de cumprimento da pena imposta pelo simples 

esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado 

da condenação, nos termos da Súmula 267/STJ. 2. O Supremo Tribunal Federal 

também reconheceu a repercussão geral do tema (ARE 964.246/SP, Rel. Ministro Teori 

Zavascki) e, em 11.11.2016, decidiu, em Plenário Virtual, pela reafi rmação de sua 

jurisprudência externada no mencionado HC 126.292/SP.

II - No particular, como a sentença condenatória foi confi rmada pelo Tribunal 

de origem, se eventualmente rejeitados os Embargos de Declaração sem efeitos 

modifi cativos, e porquanto encerrada a jurisdição das instâncias ordinárias (bem 

como a análise dos fatos e provas que assentaram a culpa do condenado), é 

possível dar início à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado 

da condenação, sem que isso importe em violação do princípio constitucional da 

presunção de inocência.

III - O Superior Tribunal de Justiça já fi rmou orientação no sentido de que 

não há que se falar em reformatio in pejus, pois a prisão decorrente de acórdão 

confi rmatório de condenação prescinde do exame dos requisitos previstos no 

art. 312 do Código Penal. Entende-se que a determinação de execução provisória 

da pena se encontra dentre as competências do Juízo revisional e independe de 

recurso da acusação. HC 398.781/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 

31/10/2017).

IV - Sobressai a incompetência deste Superior Tribunal de Justiça para a análise 

da impetração, quando a matéria de fundo, alegada no mandamus, que é questão 
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eleitoral, não foi objeto de debate e decisão pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida 

supressão de instância. Precedente.

Habeas Corpus denegado (HC n. 434.766/PR, Quinta Turma, de minha relatoria, 

DJe de 15/03/2018).

Ante o exposto, conheço do agravo regimental, para dar parcial provimento ao 

recurso especial, a fi m de remodelar as penas referentes aos crimes de corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro, para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, bem como para reduzir o valor mínimo 

indenizatório a R$ 2.424.991,00.

É o voto.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de agravo regimental interposto 

contra decisão proferida pelo eminente Ministro Felix Fischer, por meio da qual 

Sua Excelência conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento ao 

recurso especial de Luiz Inácio Lula da Silva.

Preliminarmente, o agravante sustenta que o julgamento singular da 

irresignação seria ilegal, pois teria privado o colegiado de analisar as teses 

defensivas, bem como inviabilizado a sustentação oral por seus procuradores, 

violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Como se sabe, o artigo 34, inciso XVIII, alíneas “a” e “b”, e o artigo 255, § 

4º, incisos I e II, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 

permitem que o relator não conheça de recurso ou pedido inadmissível, ou 

negue provimento ao recurso ou ao pedido contrário a Súmula do Supremo 

Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou, ainda, a jurisprudência 

dominante acerca do tema, previsão contida, também, no artigo 932 do Código 

de Processo Civil.

O entendimento está consolidado no verbete 568 da Súmula deste 

Sodalício, que preceitua que “o relator, monocraticamente e no Superior 

Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver 

entendimento dominante acerca do tema”.

Na espécie, da leitura da decisão agravada, constata-se que a atuação 

unipessoal do Relator está de acordo com as citadas normas legais, o que impede 

a anulação do julgamento, como pretendido.
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Ademais, é necessário ressaltar que contra o julgamento monocrático 

de seu recurso especial a defesa do agravante impetrou no Supremo Tribunal 

Federal o HC n. 165.973/PR, tendo o eminente Relator, Ministro Edson 

Fachin, negado seguimento ao writ, ocasião em que atestou que a decisão 

monocrática proferida no apelo nobre por ele interposto é legítima, não tendo 

vulnerado o princípio da colegialidade.

Mostra-se manifestamente improcedente, outrossim, o pleito de intimação 

dos patronos do recorrente para a sessão de julgamento da presente insurgência, 

pois de acordo com o artigo 159 do Regimento Interno desta Corte Superior 

de Justiça “não haverá sustentação oral no julgamento de agravo, embargos 

declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”.

Na mesma esteira, “o Supremo Tribunal Federal reconhece a validade do 

julgamento monocrático (em casos de aplicação de jurisprudência dominante) 

e a constitucionalidade da vedação de sustentação oral no julgamento de agravo 

regimental” (HC n. 138.413 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira 

Turma, julgado em 7/3/2017, Processo Eletrônico DJe-050 divulg 15-03-2017 

public 16-03-2017).

Por meio da petição de fl s. 77.362/77.395, a defesa do agravante suscitou 

questão de ordem, afi rmando que os fatos cuja prática lhe foi imputada, se 

verdadeiros, caracterizariam não apenas delitos contra a administração pública, 

mas também crimes eleitorais, o que revelaria a incompetência da justiça 

comum para processá-lo e julgá-lo.

Com efeito, é cediço que, no dia 14.3.2019, o Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do Inq n. 4.435/DF, por maioria de votos, fi rmou o entendimento 

de que compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que 

lhe forem conexos.

Nesta ação penal, contudo, o recorrente foi condenado porque obteve 

vantagem indevida consistente no recebimento de um apartamento tríplex 

e nas reformas e melhorias nele realizadas, bem como por haver ocultado e 

dissimulado a efetiva titularidade do imóvel, obtido com recursos ilícitos.

Tais crimes, por serem comuns e não possuírem natureza eleitoral, foram 

julgados pela Justiça Federal, circunstância que, por si só, afasta a alegação de 

incompetência ora suscitada.

Por outro lado, ainda que tais ilícitos estivessem relacionados a alguma 

infração eleitoral, a pretensão de que fossem todos analisados pela Justiça 

Eleitoral encontra-se superada.
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Isso porque já foi proferida sentença condenatória no presente feito, 

inclusive confi rmada em sede de apelação, inexistindo razões para o envio do 

processo à Justiça Especializada, onde sequer há procedimento instaurado para 

apuração de eventual crime eleitoral conexo. Ademais, como é cediço, a reunião 

de processos sobre objetos conexos, quando cabível, somente encontra espaço 

em hipóteses nas quais os procedimentos se encontram em fases compatíveis, o 

que, defi nitivamente, não é o caso.

A propósito, o artigo 82 do Código de Processo Penal preceitua que, 

“se, não obstante a conexão ou a continência, forem instaurados processos 

diferentes, a autoridade com jurisdição prevalente deverá avocar os processos 

que corram perante outros juízos, salvo se já estiverem com sentença defi nitiva” 

(Grifei). Importante salientar que ao se referir a “sentença defi nitiva” a lei quer 

dizer “sentença de mérito ou recorrível, e não a “sentença transitada em julgado”.

Esse, aliás, é o ensinamento que se extrai da doutrina, ipsis litteris:

Sentença definitiva: é a decisão de mérito, que comporta apelação, pois 

encerrou, em primeiro grau, o litígio. Não se deve ver nessa expressão a sentença 

com trânsito em julgado. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal 

comentado. 16ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 287)

Na mesma esteira é o que se depreende do verbete 235 da Súmula deste 

Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “a conexão não determina a reunião 

dos processos, se um deles já foi julgado”.

Com efeito, se um dos processos já foi sentenciado, não há mais razão para 

a sua análise conjunta, pois os objetivos da conexão, quais sejam, maior efi cácia 

probatória e evitar julgamentos confl ituosos, não poderão mais ser atingidos.

Portanto, mesmo que se estivesse diante da prática de algum crime 

eleitoral, como hipoteticamente sustenta a defesa, não seria possível a remessa 

da presente ação penal à Justiça Eleitoral.

Ademais, o reconhecimento da existência ou não de conexão demandaria o 

revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com os 

limites cognitivos do recurso especial.

Nesse sentido:

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

Ofensa ao juiz natural. Pleito de afastamento da conexão. Impossibilidade. 

Vinculação reconhecida com base em provas obtidas durante as investigações. 

Reexame probatório vedado na via eleita. (...) Agravo regimental desprovido.
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1. A tese recursal no sentido de inexistir a conexão reconhecida, no caso, exigiria a 

inversão do entendimento das instâncias ordinárias para afi rmar os fatos apurados 

são completamente distintos, o que também não pode ser aferido no espectro de 

cognição do recurso especial, por demandar a análise do conteúdo fático-probatório 

dos autos.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1.404.678/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado 

em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)

No mesmo diapasão:

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

entre ações penais. Verifi cação. Revolvimento probatório. Incidência da Súmula n. 

7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido.

1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem 

quanto à ocorrência de conexão entre ações penais, seria inevitável o revolvimento 

das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância 

especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1.125.120/MA, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 

julgado em 14/09/2017, DJe 22/09/2017)

Igualmente, para alterar a classifi cação jurídica dada aos fatos imputados 

ao recorrente pelas instâncias de origem, a fi m de que sejam enquadrados como 

crimes eleitorais ao invés de corrupção passiva ou lavagem de dinheiro, seria 

necessário profundo ingresso nos elementos probatórios encartados nos autos, 

o que é vedado na via eleita, nos termos do enunciado 7 da Súmula do Superior 

Tribunal de Justiça.

A propósito:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Emendatio libelli no 

recebimento da denúncia. Hipótese que não se enquadra nos casos excepcionais 

em que esta Corte Superior a admite. Desclassifi cação. Súmula n. 7 do STJ. Agravo 

regimental não provido. [...]

3. A denúncia apresentada atende aos requisitos descritos no art. 41 do 

CPP. A desclassifi cação da conduta para o crime de falsidade material de atestado 

ou certidão demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, 

procedimento vedado em recurso especial pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.
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4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1.268.233/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 

julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019)

Além disso, as instâncias de origem – soberanas na apreciação de matéria 

fático-probatória – não se manifestaram sobre o assunto, que foi suscitado 

diretamente perante esta Corte Superior, o que inviabiliza o seu conhecimento, 

seja por se tratar de inovação processual, seja pela falta de prequestionamento.

Nesse norte:

Processo Penal. Agravo regimental nos embargos de divergência em recurso 

especial. Decisão de indeferimento liminar. Exame do mérito do especial. Não 

ocorrência. Ausência de prequestionamento. Súmula 211/STJ. Regra técnica. 

Impossibilidade. Agravo não provido.

(...)

3. “A jurisprudência desta Corte é pacífi ca no sentido de que, no recurso especial, 

mesmo as questões de ordem pública necessitam ser debatidas na instância 

ordinária, para caracterização do prequestionamento” (EDcl nos EREsp 784.146/AP, 

Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 30/4/2015).

4. No caso em exame, o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade 

de se analisar o mérito do recurso especial, no ponto, em razão da incidência da 

Súmula 211/STJ. Tal situação impede, por si só, o conhecimento da presente via de 

impugnação, uma vez que não se admite a oposição de embargos de divergência 

na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial.

5. A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que são 

inadmissíveis os embargos de divergência quando discutem a aplicação de regra 

técnica de conhecimento de recurso especial.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EREsp 1.472.191/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, 

julgado em 13/03/2019, DJe 21/03/2019)

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é fi rme quanto à impossibilidade 

de enfrentamento da tese de incompetência absoluta quando a matéria não tiver 

sido discutida pelo Tribunal de origem, máxime quando a análise pretendida 

depender de substancial incursão em tema de índole fático-probatório.

Sobre o assunto, colhe-se o seguinte julgado deste Sodalício:

Penal. Processual Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. (...) 

Incompetência da Justiça Federal. Ausência de prequestionamento da matéria. 

Incidência da Súmula n. 211 do STJ. Agravo regimental não provido.
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(...)

3. A Corte local não se manifestou sobre a suscitada incompetência da Justiça 

Federal, a despeito da oposição de embargos declaratórios pela defesa. Ausência de 

prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 360.825/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 

julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

No mesmo sentido já decidiu a Suprema Corte:

Ementa: Constitucional. Penal. Recurso extraordinário: alegação de ofensa ao 

art. 5º, LV. Incompetência absoluta. Prequestionamento. C.F., arts. 142, § 3º, VI, e 42, 

§ 1º. I. - O acórdão recorrido não cuidou das questões constitucionais invocadas 

no RE. Ausente o necessário prequestionamento, incidem as Súmulas 282 e 356-

STF. II. - Alegação de nulidade absoluta: exame inviável, dado que tal matéria não 

foi prequestionada no acórdão recorrido. III. - Alegação de ofensa à Constituição 

que, se ocorrente, seria indireta, refl exa, o que não autoriza a admissão do recurso 

extraordinário. IV. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.

(AI 393.589 AgR, Relator(a): Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 

29/10/2002, DJ 29/11/2002 pp-00038 Ement vol-02093-09 pp-01815)

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame de mérito do 

recurso.

Em seu recurso especial, interposto com fundamento no artigo 105, inciso 

III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o aresto 

impugnado violou diversos dispositivos legais, a seguir especifi cados.

1. Condenação injusta - Negativa de vigência ao artigo 155 do Código de 

Processo Penal.

A alegada ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal não foi alvo 

de deliberação pela Corte Federal no julgamento da apelação e nos sucessivos 

embargos de declaração opostos pelo recorrente, o que impede o exame da 

insurgência no ponto, ante a ausência de prequestionamento da matéria, nos 

termos dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 do 

Pretório Excelso.

Ademais, tratando-se de édito repressivo confi rmado em segundo grau 

de jurisdição, e não tendo a defesa demonstrado como a motivação contida 

na sentença condenatória seria inidônea ou violaria o dispositivo processual 
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penal em tela, o que também não foi feito quanto ao acórdão recorrido, incide 

o óbice contido no verbete 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, 

pelo qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a defi ciência na sua 

fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

2. Juízo de exceção - Negativa de vigência aos artigos 69, 70 e 76 do Código 

de Processo Penal, 5º, incisos XXXVII e LIII, e 109 da Constituição Federal.

Este Tribunal Superior, no julgamento do CC n. 145.705/DF, consignou 

que “nos casos dos processos decorrentes da chamada ‘Operação Lavajato’, há 

estreito liame tanto intersubjetivo quanto instrumental”, advertindo que “a 

conexão para o processamento dos feitos decorrentes da ‘Operação Lavajato’ 

foi fi xada na 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná; estendeu-se 

ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e perdura no Supremo Tribunal 

Federal”, não havendo “razão para que não seja reconhecida no âmbito deste 

Sodalício”.

Tal entendimento tem-se mantido em diversos julgados relativos à referida 

operação, a exemplo do AgRg no HC n. 339.340/PR e do RHC n. 62.385/PR, 

nos quais se concluiu que a multiplicidade de ações, com imputações separadas, 

não afasta a existência de conexão, desde que constatados os requisitos de 

interligação entre os sujeitos e as organizações envolvidas, além da vinculação 

probatória.

Inviável, portanto, o reconhecimento da existência de um juízo de exceção, 

uma vez que a competência do Juízo processante já foi fi rmada por esta Corte 

Superior em diversos precedentes, sendo certo, outrossim, que eventual ausência 

de conexão probatória ou instrumental entre os crimes apurados na presente 

ação penal e os demais praticados em detrimento da Petrobras não pode ser 

aferida sem que se revolva o acervo fático-probatório.

3. Suspeição do juiz - Negativa de vigência aos artigos 254, inciso I, do 

Código de Processo Penal, 145, inciso IV, do Código de Processo Civil, 8.1 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos e 14.1 do Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos.

Na hipótese em apreço, a defesa do recorrente opôs diversas exceções de 

suspeição na origem, cujas decisões foram alvo de deliberação por este Superior 

Tribunal de Justiça em agravos interpostos contra a inadmissão dos recursos 

especiais, a exemplo dos AREsp n. 1.097.624/RS, AREsp n. 1.102.139/PR, 
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AREsp n. 1.105.620/RS e AREsp n. 1.142.929/PR, tendo o eminente Ministro 

Relator consignado, em todos eles, que a análise da suposta parcialidade do 

juízo demandaria o reexame de fatos, atraindo o óbice contido no verbete 7 da 

Súmula deste Sodalício.

4. Suspeição do Ministério Público - Negativa de vigência aos artigos 258 do 

Código de Processo Penal e 54.1, alínea “a”, do Estatuto de Roma, incorporado ao 

direito pátrio pelo Decreto n. 4.388/2002.

Não há como reconhecer a suspeição dos representantes do Ministério 

Público que atuaram no processo, pois o órgão acusatório é parte na ação penal, 

dele não se exigindo postura neutra e isenta. Inexiste, outrossim, qualquer fato 

concreto e objetivo ocorrido no trâmite da presente ação penal que demonstre 

“perseguição política” ou tratamento desigual ao ora recorrente, motivo pelo qual 

não se pode cogitar da parcialidade dos membros da Procuradoria da República 

que integram a Força Tarefa da Operação Lava Jato.

Em arremate, tal como consignado no tópico relativo à alegação de 

parcialidade do Magistrado singular, observa-se que a ofensa aos dispositivos 

legais em exame foi analisada na origem com base em fatos e provas, razão 

pela qual a alteração do que decidido no acórdão impugnado encontra óbice no 

disposto no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ausência de correlação entre a acusação e a condenação - Violação aos 

artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, o princípio da correlação representa no sistema processual 

penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve 

balizas para a prolação do édito repressivo, ao dispor que deve haver precisa 

correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.

Na espécie, não obstante conste da denúncia que o recorrente praticou 

os crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro porque recursos 

provenientes de três contratos específi cos fi rmados pela Petrobras com a OAS 

foram-lhe destinados na forma de vantagem indevida mediante a propriedade e a 

reforma de um apartamento triplex, o certo é que o Ministério Público esclareceu 

que se tratava de propriedade de fato, tanto que a ausência de transferência formal 

do bem constituiu uma das formas de lavagem do capital decorrente da prática 

ilícita.

E, ao proferir o édito repressivo, o Magistrado singular se ateve à descrição 

contida na exordial, advertindo que “não se está aqui a discutir a titularidade 
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formal do imóvel ou questões de Direito Civil, mas sim crime de corrupção 

e lavagem de dinheiro, este último pressupondo condutas de dissimulação e 

ocultação”, acrescentando que “o imóvel, segundo a matrícula n. 104801 (...) 

encontra-se em nome da OAS Empreendimentos, tendo sido, porém solicitado 

a José Adelmário Pinheiro Filho a ocultação da titularidade de fato, que era 

do ex-Presidente, e que o imóvel permanecesse em nome da OAS” (e-STJ fl s. 

70.488/70.489).

Por sua vez, a Corte Federal assentou que “nenhuma pertinência reside, 

portanto, na tentativa de se associar o crime de lavagem de ativos à comprovação 

de transferência de titularidade, pois o bem jurídico tutela exatamente a sua 

ocultação ou dissimulação”, havendo “na tese, clara incompatibilidade lógica 

com pluralidade de condutas e objetos da norma incriminadora” (e-STJ fl s. 

73.036/73.037).

Portanto, sob qualquer ângulo que se examine a questão, não se extrai 

qualquer alteração da tese acusatória pelo Juízo Federal e pelo Tribunal de 

origem, não havendo que se falar, assim, em ofensa ao princípio da correlação.

Nesta esteira orienta-se a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça:

Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no 

agravo em recurso especial. Comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito. 

Omissão. Inocorrência. Fundamentação per relationem. Validade. Correlação entre 

a denúncia e a sentença. (...)

(...)

3. Não se cogita da falta de correlação entre a denúncia e a sentença que 

condenou o réu pela conduta típica de “expor a venda”, mesmo tendo constado 

da exordial que o fato era de o réu “ter em depósito e venda”, pois a descrição 

fática é igual, tendo apenas sido usados termos sinônimos.

(...)

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp 967.396/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta 

Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 28/05/2018)

6. Violação à ampla defesa - Negativa de vigência aos artigos 158, 400 e 402 

do Código de Processo Penal.

Como se sabe, embora o acusado, no processo penal, tenha o direito 

à produção da prova necessária a dar embasamento à tese defensiva, ao 

magistrado é facultado o indeferimento motivado das providências que julgar 
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protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade 

ser devidamente justifi cada pela parte.

Da leitura do acórdão impugnado, verifi ca-se que o indeferimento de 

parte das provas requeridas pela defesa foi sobejamente fundamentado, tendo-

se explicitado, à exaustão, as justifi cativas para a negativa de parte dos pedidos 

formulados, não havendo que se falar, assim, em ofensa aos princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa.

Aliás, é imperioso ressaltar que o eminente Relator, Ministro Felix Fischer, 

ao apreciar o HC n. 390.433/PR, o HC n. 398.577/PR e o HC n. 398.589/PR, 

todos impetrados em favor do ora recorrente, afastou a existência de ilegalidade 

em diversos dos provimentos judiciais ora questionados, o que reforça a ausência 

de qualquer mácula apta a contaminar o processo em apreço.

Ademais, para se concluir que as providências em questão seriam 

indispensáveis para a comprovação das teses defensivas, seria necessário o 

revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada no recurso 

especial, consoante o óbice contido no enunciado 7 da Súmula do Superior 

Tribunal de Justiça:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. (...) Cerceamento de defesa 

não demonstrado. Súmula 7/STJ. (...) Agravo regimental desprovido.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte é fi rme no sentido de que, em regra, salvo 

situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento 

de defesa, em função do indeferimento de diligência requerida pela defesa, 

porquanto o magistrado é o destinatário fi nal da prova, logo, compete a ele, de 

maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar 

a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória 

pleiteada.

Incidência da Súmula 7/STJ.

(...)

9. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1.259.749/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

Quinta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

7. Sustentação oral no Tribunal de origem - Violação ao artigo 7º, inciso X, da 

Lei n. 8.906/1994.

Os fundamentos utilizados para justifi car os prazos de sustentação oral 

conferidos às partes não foram impugnados pela defesa nas razões do presente 

recurso especial, do qual, por essa razão, não se deve conhecer no ponto.
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Mesmo que superado este óbice, é certo que a jurisprudência deste 

Superior Tribunal de Justiça fi rmou-se no sentido de que não há nulidade 

quando o tempo de sustentação oral está de acordo com as normas regimentais 

pertinentes, circunstância que corrobora a inexistência de ilegalidade no 

procedimento adotado pela Corte regional.

Nesse norte:

Habeas corpus. Arts. 288, caput, 304 (16 vezes) e 344, todos do Código Penal, 

1º, II, do Decreto-Lei n. 201/1967 e 90 da Lei n. 8.666/1993 (16 vezes). Ação penal 

originária. Corréu com advogados diversos. Prazo de 15 minutos destinado à 

sustentação oral. Violação do princípio da ampla defesa. Não ocorrência. Ordem 

denegada.

1. O direito à sustentação oral constitui prerrogativa de essencial importância, 

cuja frustração afeta o princípio constitucional da amplitude de defesa.

2. Arguição de cerceamento do direito à sustentação oral afastada, porquanto, 

havendo pluralidade de réus com vários advogados, é possível a distribuição do 

tempo previsto no art. 12 da Lei n. 8.038/1990. Acordou-se, consoante as normas 

do regimento interno, o prazo de 15 minutos para sustentação oral de cada 

causídico, tempo razoável para o exercício da defesa. Precedentes desta Corte.

[...]

(HC 364.512/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 

15/12/2016, DJe 06/02/2017)

8. Cerceamento de defesa - Violação ao artigo n. 231 do Código de Processo 

Penal.

Conquanto o artigo 231 do Código de Processo Penal preceitue que, 

“salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em 

qualquer fase do processo”, o magistrado pode indeferir a medida, desde que 

justifi cadamente.

Nesse sentido:

Recurso especial. Quadrilha, estelionato e porte ilegal de arma de fogo. 

Juntada de documento após a prolação da sentença. (...).

I - Segundo entendimento assente desta Corte, é facultado às partes a juntada 

de documentos em qualquer fase processual. Entretanto, o seu indeferimento pelo 

órgão julgador é admissível desde que evidente sua irrelevância. (Precedentes).

(...)

Recurso desprovido.
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(REsp 1.101.620/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

18/02/2010, DJe 29/03/2010)

No caso, embora a instância de origem tenha considerado preclusa a 

juntada de documentos após o prazo para a oposição dos aclaratórios, apreciou 

o conteúdo de cada um deles, concluindo que não seriam hábeis a desconstituir 

o édito repressivo, não havendo que se falar, assim, em ofensa ao artigo 231 da 

Lei Penal Adjetiva.

A propósito:

Processual Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Atentado 

violento ao pudor. Alegada nulidade pelo desentranhamento de laudo produzido 

pela defesa. Apontada violação ao art. 231 do CPP. Inocorrência. Pleito de 

absolvição. Necessidade de reexame do acervo probatório. Vedação da Súmula 7/

STJ. Agravo não provido.

1. “O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o preceito contido no art. 231 do 

CPP, fi rmou entendimento de que é facultada às partes a juntada de documentos 

em qualquer fase processual, admitindo-se, entretanto, o indeferimento pelo órgão 

julgador na hipótese de os documentos apresentados terem caráter meramente 

protelatório ou tumultuário” (HC 151.267/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Quinta Turma, julgado em 25/05/2010, DJe 14/06/2010).

2. Por outro vértice, a desconstituição do entendimento fi rmado pelo Tribunal 

de piso diante de suposta contrariedade a lei federal, buscando a absolvição, não 

encontra campo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do material 

probante, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias - soberanas 

no exame do conjunto fático-probatório -, e vedado ao Superior Tribunal de 

Justiça, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 13.573/RS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 

15/10/2013, DJe 23/10/2013)

Em arremate, para alterar tal entendimento e concluir que a documentação 

em tela comprovaria a inocência do recorrente, seria necessário revolver o 

conjunto fático-probatório, o que não é permitido em recurso especial, nos 

termos do verbete 7 da Súmula deste Sodalício.

9. Novo interrogatório - Violação aos artigos 196 e 616 do Código de Processo 

Penal.

Como se sabe, no julgamento das apelações criminais, o Código de 

Processo Penal prevê, no artigo 616, a possibilidade de novo interrogatório do 

réu, de reinquirição de testemunhas e de realização de outras diligências.
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Esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que o 

Tribunal, diante do conjunto probatório já produzido, tem a faculdade de 

determinar ou não a realização de novas diligências, sendo imprópria a 

implementação de nova instrução processual no segundo grau de jurisdição.

A propósito:

Penal e Processo Penal. Agravo regimental. Recurso especial. Atentado violento 

ao pudor contra vítima menos de 14 anos de idade. (...) Violação do art. 616 do 

CPP. Não ocorrência. (...)

(...)

4. De acordo com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, ao 

interpretar o artigo 616 do Código de Processo Penal, há faculdade, e não 

obrigação, do tribunal de segundo grau determinar ou não o reinterrogatório 

do acusado ou a reinquirição da vítima ou de testemunhas, diante do conjunto 

probatório produzido.

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.418.746/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

Com idêntica orientação, merece menção o seguinte precedente do 

Pretório Excelso:

Ementa: Penal e Processo Penal. Habeas corpus. Crime de roubo. CP, art. 157, 

§ 2º, I e II. Requerimento de novo interrogatório e oitiva de nova testemunha 

em sede de apelação. Arguição de nulidade por descumprimento do art. 616, 

CPP. Cerceamento de defesa. Constrangimento ilegal não-confi gurado. Ordem 

denegada. (...) 2. O interrogatório do acusado e a oitiva de testemunha no juízo de 

apelação, na forma do art. 616 do CPP, são diligências que se encartam no Poder 

do Tribunal, por isso que a rejeição das mesmas não enseja nulidade do julgamento 

quando o órgão a quo entende desnecessárias novas provas. (Precedentes: RHC 

91.405/SC, Rel. Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24/10/2008); e HC 

92.181/MG, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 01/08/2008). 

(...) 6. In casu, verifi ca-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente o 

indeferimento do pleito formulado pela defesa, que não logrou demonstrar o 

prejuízo a ela causado a justifi car a anulação do julgado. 7. Parecer do parquet 

pela denegação da ordem. Ordem denegada.

(HC 100.487, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/10/2011, 

DJe-216 divulg 11-11-2011 public 14-11-2011 Ement vol-02625-01 pp-00014)
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No caso dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão 

impugnada pois, além de considerar desnecessário o novo interrogatório do 

recorrente para o esclarecimento dos fatos, o colegiado demonstrou que os 

argumentos utilizados pela defesa para justifi car o refazimento do ato não são 

plausíveis, estando-se diante de mero inconformismo da parte com a negativa 

de sua pretensão de ser novamente ouvido sobre fatos a respeito dos quais já foi 

interrogado.

10. Desprezo às provas de inocência - Violação aos artigos 619 do Código de 

Processo Penal e 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Da análise dos acórdãos impugnados, conclui-se que não há qualquer 

mácula a ser corrigida, uma vez que a Corte Federal apreciou cada um dos 

defeitos suscitados pela defesa, estando-se diante de mera irresignação com o 

resultado do julgamento, o que não dá ensejo à oposição dos aclaratórios e revela 

a inexistência de ofensa aos aludidos dispositivos legais.

11. Condenação fundada em declarações do corréu - Violação ao artigo 4º, § 

16, da Lei n. 12.850/2013.

A defesa sustenta que a leitura do acórdão impugnado evidencia que o 

depoimento do corréu Léo Pinheiro, ex-Presidente da OAS, foi o argumento 

central do decreto condenatório, inexistindo qualquer outro elemento de prova, 

seja oral ou documental, que confi rme o seu teor, em ofensa ao disposto no § 16 

do artigo 4º da Lei n.12.850/2013.

Ocorre que a Corte Federal afastou a incidência do preceito legal, visto 

que não houve a celebração de acordo de colaboração, advertindo que o édito 

repressivo se encontra lastreado em outras provas, e salientando que, “de toda 

maneira, os seus depoimentos devem ser lidos com o mesmo cuidado, sendo 

indispensável o exame dos demais elementos de prova para que seja, ou não, 

dada credibilidade” (e-STJ fl . 72.894).

Verifi ca-se, assim, que a argumentação do recurso especial está dissociada 

das razões apresentadas pelo Tribunal de origem, que afi rmou que as normas 

contidas na Lei n. 12.850/2013 não se aplicariam às declarações prestadas pelo 

corréu José Adelmário Pinheiro Filho por não haver celebrado acordo de delação 

premiada, fundamento esse que não foi impugnado pelo recorrente, que insistiu 

na tese de impossibilidade de condenação lastreada exclusivamente na palavra 

de corréu delator.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1122

Dessa forma, sendo patente a defi ciência na fundamentação do apelo 

nobre no ponto, mostra-se inviável a sua análise por este Sodalício, ante o 

óbice contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que 

prescreve que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a defi ciência na 

sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

Ademais, ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da 

4ª Região justifi cou a existência de provas sufi cientes de autoria e materialidade 

em desfavor do recorrente principalmente na prova documental, cujo conteúdo 

foi corroborado e confi rmado pelos depoimentos dos demais acusados e pelas 

declarações das testemunhas de acusação e de defesa colhidos no curso da 

instrução processual.

Diante desse panorama fático-processual, é induvidoso que, para se afastar 

as conclusões a que chegaram as instâncias de origem, seria indispensável o 

revolvimento do conjunto probatório amealhado durante a instrução processual, 

o que não se admite em recurso especial, consoante o óbice contido no enunciado 

7 da Súmula desta Corte Superior de Justiça.

12. Corrupção virtual e bis in idem - Violação aos artigos 317 do Código 

Penal e 1º da Lei n. 9.613/1998.

12.1. Corrupção passiva.

O crime de corrupção passiva se consuma com a solicitação ou 

o recebimento de vantagem indevida pelo agente em decorrência do cargo 

ou função, o que pode ocorrer antes ou depois da assunção desses últimos, 

dispensando-se, assim, a efetiva prática, retardo ou omissão de ato de ofício pelo 

corrupto, que, se verifi cada, confi gura causa de aumento de pena.

Esse entendimento foi fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião 

do julgamento da APn n. 470/DF, no qual, a despeito das divergências de alguns 

dos integrantes do colegiado, assentou-se que, para a confi guração do crime 

de corrupção passiva, não se exige a existência de um ato de ofício específi co, 

bastando uma vinculação causal entre as vantagens indevidas e as atribuições 

formais do agente público.

Idêntica compreensão é retirada dos precedentes mais recentes do Pretório 

Excelso, inclusive nos casos relativos à Operação Lava Jato, a exemplo do Inq 

n. 4.506, relator p/ acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado 

em 17/4/2018, do Inq n. 3.980, relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 
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julgado em 6/3/2018; e do Inq n. 4.141, relator Min. Roberto Barroso, Primeira 

Turma, julgado em 12/12/2017.

Igualmente, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça fi rmou-se em 

que o delito tipifi cado no artigo 317 do Estatuto Repressivo possui natureza 

formal, confi gurando-se ainda que não haja a indicação precisa do ato de ofício. 

Nesse sentido: RHC n. 48.400/RJ, rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta 

Turma, julgado em 17/3/2015; e REsp n. 1.354.672/DF, rel. Ministra Laurita 

Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/8/2014, DJe 25/8/2014.

Dispensa-se, ainda, que o agente detenha competência funcional específi ca 

para a prática do ato de ofício, consoante já decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no Inq n. 3.980, relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado 

em 6/3/2018.

No caso dos autos, ao manter a condenação do recorrente pelo crime 

de corrupção passiva, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região consignou 

que “o tipo penal, diversamente da prevaricação, dispensa a ocorrência de ato de 

ofício, exigindo-se somente a solicitação/recebimento de vantagem indevida em 

decorrência do cargo ou função”, tratando-se de “crime formal que se concretiza 

com a solicitação ou o recebimento da benesse, de modo que a prática efetiva de 

ato de ofício não consubstancia elementar do tipo penal, mas somente causa de 

aumento de pena (§ 1º do art. 317, CP)” - e-STJ fl . 72.899.

Apontou que “a existência de desvio de valores da Petrobras, por meio 

de licitações fraudadas e contratações dirigidas, é fato inequívoco, inclusive 

em relação à destinação de parte dos valores para fi nanciar o Partido dos 

Trabalhadores ou cobrir despesas anteriores”, sendo que a “atuação do 

apelante Luiz Inácio Lula da Silva decorreu do amplo apoio que deu para o 

funcionamento deste sistema ilícito de captação de recursos, com a interferência 

direta na nomeação de dirigentes da estatal, os quais deveriam obter recursos em 

favor dos partidos aliados e, mais especifi camente, ao Partido dos Trabalhadores” 

(e-STJ fl . 72.913).

Verifi ca-se, portanto, que os fatos imputados ao recorrente e considerados 

devidamente comprovados pelas instâncias de origem não apenas se amoldam ao 

tipo do artigo 317 do Código Penal, como também se alinham à interpretação 

conferida à aludida norma penal incriminadora pelos Tribunais Superiores, o 

que afasta a ilegalidade aventada nas razões recursais.

Diante desse cenário fático-processual, afi gura-se improcedente a tese em 

apreço, que, para ser reconhecida, demandaria a desconstituição das conclusões 
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exaradas pelo togado sentenciante e pela Corte Federal, procedimento que, 

como já afi rmado, esbarra no óbice contido no enunciado 7 da Súmula do 

Superior Tribunal de Justiça.

12.2. Lavagem de dinheiro.

Da leitura do acórdão recorrido, constata-se que, ao contrário do que 

sustentado nas razões recursais, o Tribunal Regional Federal não condenou 

o recorrente duas vezes pelos mesmos fatos, pois demonstrou, à saciedade, a 

autonomia entre os crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, indicando que 

as condutas de ocultação foram posteriores ou se estenderam após a consumação 

dos últimos atos confi guradores do tipo do artigo 317 do Código Penal.

Com efeito, a instância de origem explicitou a ausência de relação de 

dependência ou de subordinação entre o crime de corrupção passiva e o de 

lavagem de dinheiro, frisando que esse último, além de cometido em contexto 

fático diverso, estendeu-se por considerável período de tempo após a prática do 

primeiro, o que afasta a incidência do princípio da consunção.

Nesse sentido colhe-se recente julgado desta Quinta Turma, em processo 

também oriundo da Operação Lava Jato:

Processo Penal. Agravo regimental da decisão que não conheceu do habeas 

corpus. Utilização. Sucedâneo de recurso próprio. Corrupção passiva. Lavagem 

de dinheiro. Consunção. Não confi gurada. Concurso formal. Revolvimento fático-

probatório. Necessidade. Agravo regimental desprovido.

(...)

III - A consunção consiste em um dos princípios adotados para resolução do 

confl ito aparente de normas, o qual, na dicção da Doutrina, tem aplicação nas 

seguintes hipóteses: “a) quando um crime é meio necessário ou normal fase de 

preparação ou de execução de outro crime; b) nos casos de antefato e pós-fato 

impuníveis.” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Vol. I. Impetus. 

Rio de Janeiro. 17ª ed. 2015. p. 78).

IV - No caso em mesa, a autonomia de cada delito foi devidamente 

fundamentada, de modo que, a partir do conjunto probatório produzido nos 

autos, restou afastada a possibilidade de absorção do delito de lavagem de 

dinheiro pelo crime de corrupção passiva.

V - Não há como se conceber que, a partir da valoração jurídica dos fatos e 

das provas produzidas, seja possível reconhecer a almejada consunção o entre 

os delitos, notadamente porque, conforme exaustivamente fundamentado 

pelas instâncias ordinárias, não foi o “mero recebimento indireto de valores” que 
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confi gurou o crime de lavagem de dinheiro, mas sim a entrega da propina “por 

meio de esquema criado especifi camente para ocultar a origem dos valores”.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC 450.501/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 

julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018)

Ademais, para modifi car essa conclusão e reconhecer a almejada absorção 

entre os referidos ilícitos seria necessário reexaminar as provas já analisadas 

e valoradas pelo Juízo competente, o que não se admite em sede de recurso 

especial, por força do verbete 7 da Súmula deste Sodalício.

Com efeito, consoante entendimento afi rmado em recente julgamento do 

Supremo Tribunal Federal, “a higidez normativa do concurso de infrações entre 

os crimes de corrupção passiva e lavagem de bens desafi a a avaliação particular 

de um determinado caso concreto, notadamente, à luz das provas produzidas, 

acerca da autonomia fenomênica das condutas objeto de apuração em Juízo”, 

sendo indispensável, pois, “a avaliação detida do desenrolar da ação tida como 

delituosa para o fim de se aferir se a conduta concretamente considerada 

desborda, ou não, do juízo de reprovabilidade estabelecido pelo legislador na 

cominação de sanção penal ao crime antecedente” (HC 165.036/PR, Relator 

Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019).

Igualmente, não há que se falar na dispensa, pela Corte Federal, da 

comprovação da origem ilícita dos valores empregados para beneficiar o 

recorrente, pois, a par de haver atestado expressamente que decorreram de 

desvios de recursos públicos no âmbito da Petrobras, sabe-se que dinheiro é 

um bem fungível, de modo que não se pode exigir a existência de provas de 

que as benesses por ele recebidas teriam sido custeadas com verbas oriundas 

diretamente dos cofres da estatal.

Finalmente, a ausência de transferência da propriedade do imóvel ou 

mesmo da assunção de sua posse pelo recorrente, antes de afastar a confi guração 

do tipo do artigo 1º da Lei n. 9.613/1998, comprova a sua ocorrência, pois 

atesta a intenção de ocultar o seu real destinatário, conforme consignado pelas 

instâncias de origem.

Verifi ca-se, assim, que, sob o pretexto de haver violação a dispositivo de 

lei, o recorrente busca o revolvimento dos fatos e das provas já sopesados tanto 

no édito repressivo quanto no acórdão que o manteve para que seja absolvido 
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do delito de lavagem de dinheiro, o que não dá ensejo à interposição de recurso 

especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula deste Superior Tribunal de 

Justiça.

13. Dosimetria da pena - Violação aos artigos 59 e 60 do Código Penal.

1.13.1. Pena-Base.

Ao dosar a reprimenda em relação ao delito de corrupção passiva, o 

Tribunal de origem valorou negativamente os vetores da culpabilidade, dos 

motivos, das circunstâncias e das consequências do crime e, em razão disso, fi xou 

a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A culpabilidade, entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, 

foi elevada. Isso porque, o delito foi perpetrado em um sofi sticado esquema de 

fraude, envolvendo enorme soma em dinheiro. O próprio exercício do cargo 

de Presidente da República para manter a perpetuação do ilícito já caracteriza 

maior reprovação na conduta praticada, como já decidiu esta Corte Superior:

Agravo regimental no habeas corpus. Fraude à licitação e desvio de verbas 

públicas. Reconhecimento de bis in idem ou aplicação dos princípios da 

especialidade ou da consunção entre esses crimes. Inviabilidade. Condutas 

diversas e delitos distintos e autônomos. Impossibilidade de reexame fático-

probatório. Dosimetria. Pena-base. Exasperação com base na liderança exercida 

pelo agravante. Fundamentação idônea para o incremento. Somatório das penas 

de reclusão e de detenção para o estabelecimento do regime prisional e para o 

exame dos requisitos para a substituição das penas. Possibilidade. Ilegalidade não 

confi gurada. Agravo regimental improvido.

[...]

5. No caso, as penas-base foram exasperadas em virtude da liderança exercida 

pelo agravante, atuando como Chefe do Poder Executivo local, com efetivo controle 

sobre todas as ações do grupo criminoso, circunstâncias que denotam culpabilidade 

mais intensa e não elementares dos delitos, revelando-se idôneo e proporcional os 

incrementos realizados. Precedentes em hipóteses análogas.

[...] (AgRg no HC 448.057/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018)

Os motivos, de igual sorte, transcendem os naturais ao tipo. Isso porque o 

intuito não foi o de simplesmente aferir proveito fi nanceiro. O mote também 

está no desiderato de perpetuação no poder, decorrente da angariação de 

vastos fundos ao partido político, para financiar projetos que garantiriam 
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posição privilegiada seja no Poder Executivo ou no Legislativo. Com acerto 

a Corte de origem ao afi rmar que as ações praticadas colocam em xeque a 

“própria estabilidade democrática em razão de um sistema eleitoral severamente 

comprometido” (e-STJ fl . 73.061).

As circunstâncias em que cometido o delito também devem ser sopesadas 

em desfavor do réu. Não há dúvida que a sofi sticação do meio empregado e 

a duração da empreitada criminosa são anormais ao tipo. Como consignou a 

Corte de origem, “o sofi sticado esquema de fraude a licitações da Petrobrás, 

perpetrados por empresas que agiam de modo cartelizado, escolhendo obras 

em detrimento do processo licitatório, na forma de ‘clube’, com o pagamento 

de propinas a vários diretores e gerentes da estatal petrolífera, além de recursos 

carreados a partidos políticos e agentes políticos” (e-STJ 73.061). Tais elementos 

são idôneos à majoração da reprimenda no que toca ao vetor em análise.

As consequências do delito também devem pesar negativamente. Com 

efeito, trata-se de crime que envolveu uma quantia exorbitante, de dezesseis 

milhões, em prejuízo à Petrobras. Tal valor justifi ca a negativação da vetorial e 

consequente acréscimo de pena na fase do artigo 59 do Código Penal.

A propósito:

Recurso especial. Processual Penal. Princípio da correlação. Ofensa. Inexistência. 

Penal. Evasão de divisas. Art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986. Criação de 

disponibilidade de divisas no exterior. Verifi cação. Inviabilidade. Matéria fático-

probatória. Súmula 7/STJ. Circunstâncias e consequências do crime. Negativação. 

Fundamentação idônea. Crime continuado. Bis in idem. Ausência. Confissão 

espontânea. Aplicação. Descabimento.

[...]

4. O elevado montante das divisas objeto da evasão, cerca de R$ 1.609.207,77 

(um milhão, seiscentos e nove mil, duzentos e sete reais e setenta e sete centavos), 

em valores de 1997, justifi ca o desvalor atribuído às consequências do crime, não se 

podendo dizer que seria elemento ínsito ao tipo penal.

[...] (REsp 1.511.068/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado em 16/06/2015, DJe 29/06/2015)

Embora reconhecidas as vetoriais negativas, a pena fi xada na fase do artigo 

59 do Código Penal merece reparo.

O Magistrado de primeiro grau havia fi xado a pena-base do crime de 

corrupção passiva em 5 (cinco) anos de reclusão, ou seja, majorando em 3 (três) 

anos além do mínimo legalmente previsto, que é de 2 (dois) anos.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1128

A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, contudo, 

exasperou tal reprimenda muito mais, aumentando a basilar para 7 (sete) anos e 6 

(seis) meses de reclusão, ou seja, elevando-a em 375% (trezentos e setenta e cinco 

por cento), totalizando quase o quádruplo da pena mínima cominada.

Para justifi car o quantum da reprimenda, ressaltou o Relator que “se, até 

o presente julgamento, para praticamente nenhum dos condenados a pena foi 

fi xada sequer em seu grau médio (no caso, 7 anos), tenho que no presente caso 

esse limite deve ser no mínimo atingido” (e-STJ fl . 73.061).

Ora, sabe-se que o processo de individualização da pena é o momento para 

que o juízo avente todas as circunstâncias, causas e efeitos do ato criminoso e 

das condições pessoais de seu autor, para que a repreensão pelo delito praticado 

seja justa à conduta exercida.

Trata-se de árdua tarefa atribuída ao magistrado da causa, que, há muito, 

é notada e ressaltada pela doutrina especializada, como, v.g., fê-lo o saudoso 

professor Aníbal Bruno, em sua memorável obra intitulada “Das Penas”, 

quando, logo ao abrir o trabalho, antecipou distinta inquietação provocada pelo 

tema, asseverando que “a pena é o mais complexo e tormentoso problema que o 

Direito Penal nos pode oferecer” (Das Penas. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1976, 

p. 9).

Mais adiante, ao abordar pontualmente o trabalho técnico-jurídico de 

aplicação da pena, salientando, mais uma vez, a penosa missão do juiz de 

determiná-la em quantidade apropriada ao caso concreto, o ilustre professor 

assentou a seguinte lição:

O que se tem de julgar é o fato produzido pelo agente – propriamente o fato e 

o agente, não a abstração defi nida na lei.

E é a própria lei que orienta o julgador no sentido de extrair o crime real, com 

seu signifi cado jurídico-social e humano, do acontecer realizado pelo réu.

[...]

O próprio Direito impõe um limite a esse arbítrio, fi xando para o juiz o dever de 

fundamentar a sua sentença (art. 42 do Código Penal), exigência continuadamente 

apoiada pela nossa melhor jurisprudência. Se a pena é fi xada acima do mínimo, a 

ausência de justifi cação invalida a sentença (Op. cit., p. 93)

Fixadas essas premissas, torna-se evidente a inadequação dos fundamentos 

apresentados pelo Tribunal a quo para justifi car o incremento penal para o 

agravante, máxime porque, quando o fi xou, tomou por base tão somente as 

reprimendas cominadas a outros réus condenados.
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Não se pode agravar a pena do agente pelo fato de que a outros acusados, 

em processos distintos, foi fi xada esta ou aquela reprimenda. Pouco importa se, 

em relação a outras pessoas, a pena for superior ou inferior a 7 (sete) anos. O que 

se está a julgar é a adequação da pena-base do recorrente e, assim, esta fi xação 

não pode ser infl uenciada com base em elementos externos, principalmente na 

situação de outros envolvidos.

Sobre o assunto, Guilherme de Souza Nucci leciona que “mensurar a 

pena-base, de maneira particularizada, a cada acusado, é a meta fundamental 

do magistrado, na sentença condenatória”, mecanismo que deve “erguer-se 

em bases sólidas e lógicas, buscando a harmonia do sistema, mas sem implicar 

em singelos cálculos matemáticos”, não se tratando de “mera soma de pontos 

ou frações, como se cada elemento fosse rígido e infl exível” (Código Penal 

Comentado. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 491).

O mencionado autor prossegue, explicando que “há de se adotar um 

sistema de pesos, redundando em pontos para o fi m de nortear o juiz na escolha 

do montante da pena-base”, e, “baseando-se nos pesos dos elementos do art. 

59 do Código Penal, deve o julgador pender para maior quantidade de pena ou 

seguir para a fi xação próxima ao mínimo” (Op. cit., p. 491).

Desse modo, e em observância ao dever de motivação previsto no artigo 

93, inciso IX, da Constituição Federal, a autoridade judicial deve fundamentar 

concretamente o aumento da sanção, observando, para tanto, os princípios da 

proporcionalidade, da razoabilidade e da necessidade de sufi ciência à reprovação e 

à prevenção do crime, considerando as suas especifi cidades e as condições pessoais do 

agente.

A propósito, ensina Cezar Roberto Bittencourt que “a individualização da 

pena - uma conquista do Iluminismo - ganhou assento constitucional (arts. 5º, 

XLVI, da CF), assegurando uma das chamadas garantias criminais repressivas, 

e, como tal, exige absoluta e completa fundamentação judicial” (Tratado de 

Direito Penal, Parte Geral, 24ª ed., Saraiva, 2018, p. 834).

Portanto, com base nas premissas acima alinhavadas, imprescindível 

se torna o redimensionamento da reprimenda, o que se passa a realizar na 

sequência.

Consideradas a expressão e a substância dos fundamentos destacados 

pela instância ordinária para reprovar as quatro circunstâncias judiais 

valoradas negativamente – culpabilidade do agente, motivos, circunstâncias 

e consequências do crime – para o crime de corrupção passiva, tem-se como 
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adequado e sufi ciente, no caso concreto, a exasperação de 9 (nove) meses para 

cada vetorial, perfazendo, assim, a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão.

No segundo estágio dosimétrico, reconhecida a incidência da circunstância 

atenuante disposta no art. 65, I, do Código Penal, dado o fato do réu, à época 

da sentença, contar com mais de 70 (setenta) anos de idade, há de ser mantida 

a redução determinada pelo Tribunal de origem, na proporção de 1/6 (um 

sexto), tendo em conta a preclusão formada a partir da ausência de irresignação 

recursal das partes – defesa e acusação – quanto ao tema. Assim, operado o 

pertinente cálculo, obtém-se a pena provisória de 4 (quatro) anos e 2 (dois) 

meses de reclusão, haja vista a inexistência de outras circunstâncias atenuantes 

ou agravantes a serem consideradas nesta fase da dosimetria penal.

Finalmente, imperioso fazer incidir à hipótese a causa de aumento do § 

1º do art. 317 do CP, na razão de 1/3 (um terço), como realizado pela instância 

ordinária, o que resultará a reprimenda de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão, a qual passa a ser defi nitiva para o crime de corrupção 

passiva, uma vez que ausentes outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Do mesmo modo, verifi ca-se a necessidade de revisão da pena cominada 

ao crime de lavagem de capitais, para ajustá-la à gravidade concreta da infração 

penal, sem perder de vista a variação das penas abstratamente previstas no 

preceito secundário do tipo penal violado.

Apesar de justifi cada a negativação da culpabilidade do agente, o desvalor 

atribuído às vetoriais circunstâncias e consequências do crime envolveu ora 

aspectos ínsitos ao próprio tipo penal violado ora elementos vagos ou genéricos, 

que não se fazem sufi cientes para amparar a elevação da reprimenda no primeiro 

estágio dosimétrico.

É o que se extrai do voto condutor do julgado recorrido, confi ra-se:

4.1.3. Para o crime de lavagem de dinheiro, a Lei n. 9.613/98 estabelece pena 

que varia entre 3 (três) e 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Reporto-me aqui, no que coincidente, aos fundamentos para a majoração 

da pena-base para o crime de corrupção. Postula o Ministério Público Federal a 

majoração da pena-base pela negativação das circunstâncias e consequências. 

Dentre as razões, porque os envolvidos se utilizaram de vários estratagemas para 

branqueamento, em um esquema de lavagem que perdurou por anos.

O juízo de primeiro grau já considerou a elevada culpabilidade do réu, no que 

não merece reparos a sentença pelos fundamentos lá expressos.

De fato, trata-se, o réu, de ex-Presidente da República que recebeu valores em 

decorrência da função que exercia e do esquema de corrupção que se instaurou 
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durante o exercício do mandato, com o qual se tornara tolerante e benefi ciário. 

É de lembrar que a eleição de um mandatário, em particular o Presidente da 

República, traz consigo a esperança de uma população em um melhor projeto de 

vida.

Portanto, merece provimento o recurso ministerial para considerar como 

negativas, além da culpabilidade, as circunstâncias e as conseqüências do delito, 

majorando a pena-base para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Com efeito, a valoração negativa da culpabilidade encontra sustentação em 

motivos idôneos, à medida em que a relevância do cargo ocupado pelo agravante 

induz maior grau de reprovabilidade à conduta, voltada ao branqueamento do 

dinheiro obtido mediante a prática do crime de corrupção passiva no contexto 

das atividades próprias da Presidência da República.

Por outro lado, no que se refere às circunstâncias do crime, inevitável 

observar que os mecanismos referidos pelo Tribunal de origem para negativá-las 

soam inerentes ao crime de lavagem de capitais, para os quais o mote principal 

do agente ativo sempre será o intuito de ocultar a origem e propriedade dos 

recursos auferidos com a prática de infrações penais precedentes.

Já com relação às consequências do delito, inevitável observar que nenhum 

motivo concreto foi apresentado para justifi car a reprovação dessa circunstância 

judicial.

Por essas razões, mais do que desproporcional, o aumento imposto ao 

primeiro estágio da dosimetria penal, para o crime de lavagem de dinheiro, 

mostra-se imotivado.

O intervalo do preceito secundário do artigo 1º da Lei n. 9.613/1998 é 

de 3 a 10 anos de reclusão, razão pela qual a presença de apenas uma vetorial 

negativa não justifi ca manter o acréscimo da pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

Nesse particular, devidamente contemplado o elevado grau do juízo de 

desvalor demandado pela única circunstância judicial efetivamente reprovada 

– culpabilidade do agente –, conclui-se pela adequação do restabelecimento da 

pena-base estabelecida ainda no primeiro grau de jurisdição, isto é, de 4 (quatro) 

anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, assim como realizado para o crime de 

corrupção passiva, imperioso aplicar a atenuante do art. 65, I, do CP, também 

na proporção de 1/6 (um sexto), o que conduz à pena provisória de 3 (três) anos 

e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual se tem como defi nitiva, pois, para o crime 
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do art. 1º da Lei 9.613/1998, não ocorrem outras circunstâncias atenuantes ou 

agravantes nem causas de diminuição ou aumento de pena.

E considerando que os ilícitos foram praticados em concurso material, as 

sanções corporais impostas ao recorrente, somadas, totalizam 8 (oito) anos, 10 

(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

13.2. Pena de multa.

Quanto à pena de multa, o Tribunal a quo, considerando as condições 

econômicas do réu, que apenas no ano de 2016 declarou ter recebido cerca de 

R$ 952.814,00 (novecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e catorze reais) 

em lucros e dividendos da LILS Palestras, fi xou a sanção pecuniária para o 

crime de corrupção passiva em 230 (duzentos e trinta) dias-multa e, no tocante 

à lavagem de dinheiro, em 50 (cinquenta) dias-multa, proporcionalmente às 

penas reclusivas, que foram estabelecidas acima do mínimo legal, “ao valor 

unitário de cinco salários mínimos, vigentes ao tempo do último ato criminoso 

(06/2014), como o fez o magistrado singular, atendendo ao disposto no art. 60 

do Código Penal” (e-STJ fl s. 73.063/73.064).

Contudo, levando-se em consideração a redução impressa à pena 

privativa de liberdade cominada ao réu, no caso concreto, surge a necessidade 

de readequação das penas de multa para ajustá-las aos princípios da 

proporcionalidade e da suficiente reprovação e prevenção do fato delitivo. 

Para tanto, necessário ressaltar que no cálculo respectivo serão considerados os 

aspectos individualizados da dosimetria penal já concretizada, em especial o 

grau de reprovação sobre cada vetorial valorada negativamente, a circunstância 

atenuante reconhecida e aplicada e, quando couber, a causa de aumento de 

pena incidente à hipótese. Também deverá receber o merecido destaque a 

condição econômica do réu, conforme fi cou delineada pelo Tribunal de origem 

no acórdão recorrido.

Com relação ao crime de corrupção passiva, inevitável observar, em 

primeiro plano, o juízo de desvalor lançado sobre quatro das oito circunstâncias 

judiciais do art. 59 do CP, o qual expressa com precisão singular a gravidade 

concreta do fato delitivo. Incide, ao caso, como já frisado alhures, a circunstância 

atenuante do art. 65, I, do CP, mas, por outro lado, a causa de aumento do § 1º 

do art. 317 do mesmo diploma legal.

Consideradas todas essas particularidades e, ainda, o quantum de pena 

corporal fi xado defi nitivamente para a infração penal ora em destaque, próximo 
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do termo médio previsto no preceito secundário do tipo penal violado, 

considera-se justo e adequado fi xar a pena pecuniária no patamar de 35 (trinta e 

cinco) dias-multa.

Por sua vez, para o delito de lavagem de capitais, tendo-se em conta os 

critérios já mencionados – bem como a ligeira distinção, em termos penais-

dosimétricos, ao crime de corrupção passiva –, conclui-se, do mesmo modo, que 

a expressão econômica da multa deve ser reduzida para 15 (quinze) dias-multa, 

que melhor se amolda ao caso concreto.

Por fi m, no tocante ao valor de cada dia-multa, estabelecido por ambas as 

instâncias ordinárias em 5 (cinco) salários mínimos vigentes à época do último 

ato delitivo praticado pelo réu (junho/2014), tem-se que a respectiva base de 

fundamentação foi construída a partir de sólida análise da situação econômica 

do réu, o que, além de refl etir convicção formada pelo exame de elementos 

fático-probatórios extraídos dos autos, coaduna-se com o critério legal do art. 

60, caput, do CP. Por esses motivos e, também, por conta do óbice enunciado 

pela Súmula 7/STJ, afi gura-se inevitável preservá-lo inalterado.

Nesses termos, observada a regra disposta no art. 69 do CP, soma-se as 

penas pecuniárias para se alcançar, então, o total de 50 (cinquenta) dias-multa, 

ao fator de 5 (cinco) salários mínimos vigentes à época do último ato delitivo 

praticado pelo réu (junho/2014).

14. Prescrição - Violação ao artigo 115 do Código Penal.

Quanto à violação do artigo 115 do Código Penal, o recorrente entende 

que o acórdão impugnado afastou a extinção da punibilidade do acusado com 

base em retóricas, alegando que os fatos teriam sido praticados em 2009, ocasião 

em que a OAS, ao assumir as obras do Condomínio Solaris, teria reservado, de 

forma espúria, o apartamento em favor do recorrente.

A Corte de apelação, entretanto, destacou que o marco para o cômputo 

da prescrição não deve ser a data de assinatura de cada um dos contratos, 

mas naquele momento em que o réu teria perdido a capacidade de nomear 

ou de manter agentes públicos que cumpriam os objetivos criminosos (e-STJ 

fl. 73.074), que ocorreu até o final de 2014, momento coincidente com a 

fi nalização das reformas do tríplex (e-SJ fl . 73.075).

Destacou, ainda, que, em relação à lavagem de dinheiro, “a questão é mais 

singela”, visto que “a solução jurídica para o pagamento da diferença de preço 
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somente começou a tomar forma em 2013 e em meados de 2014, quando João 

Vaccari Neto autorizou a compensação” (e-STJ fl . 73.077).

Das passagens acima reproduzidas, infere-se que as razões recursais 

estão dissociadas dos fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para 

rechaçar a ocorrência da prescrição, valendo destacar que a defesa se limitou 

a afi rmar que a corrupção passiva se consumou nos anos de 2003 e 2004, tese 

que nem sequer foi alvo de deliberação no aresto objurgado, e que a lavagem de 

dinheiro teria ocorrido em 28.10.2009, sendo patente, portanto, a defi ciência 

nas razões do apelo nobre, o que atrai a incidência do óbice contido no verbete 

284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, ao não impugnar todos os motivos aduzidos pela instância de 

origem para afastar a prescrição da pretensão punitiva estatal, o recorrente deu 

ensejo à aplicação analógica do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal 

Federal.

15. Reparação mínima dos danos - Violação ao artigo 387, inciso IV, do 

Código de Processo Penal.

De acordo com as razões recursais, o acórdão impugnado manteve o valor 

devido a título de reparação dos danos em R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões 

de reais) com base exclusivamente na palavra do corréu delator José Adelmário, 

sem que fosse realizada qualquer prova pericial para comprová-la.

Na espécie, não há evidências de que o recorrente tenha se benefi ciado com 

a totalidade dos recursos desviados, fi cando comprovado apenas que recebeu um 

apartamento triplex, com reformas e mobiliário, totalizando R$ 2.424.991,00 

(dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e um reais), 

valor que, consequentemente, deve ser fi xado a título de mínimo indenizatório.

Portanto, ainda que o ato de ofício praticado pelo réu, consistente na 

manutenção dos diretores da Petrobras, possa ter acarretado o prejuízo de R$ 

16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), esta quantia, por não se destinar 

especifi camente ao réu, mas ao Partido dos Trabalhadores, e não corresponder 

à conduta que lhe foi atribuída no processo, não pode ser por ele integralmente 

arcada a título de indenização mínima pelos danos causados.

Em arremate, vale frisar que, apesar de o valor de R$ 2.424.991,00 (dois 

milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e um reais) haver 
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sido calculado com base na vantagem indevida comprovadamente recebida pelo 

acusado, com ela não se confunde, razão pela qual o confi sco do apartamento 

triplex como produto do crime não repercute no cálculo da indenização.

16. Invasão da competência do juízo da execução - Violação aos artigos 33, 

§ 4º, do Código Penal, 66, inciso III, da Lei de Execuções Penais e 7º, item 7, da 

Convenção Americana de Direitos Humanos.

Segundo as razões recursais, o acórdão impugnado, ao manter o 

condicionamento da progressão de regime à reparação dos danos, invadiu a 

competência do Juízo das Execuções Penais, tratando-se de determinação que, 

na prática, signifi ca que o recorrente poderá ser mantido preso por suposta 

dívida civil.

A tese da defesa não pode prevalecer. Ora, a simples reprodução do 

conteúdo do § 4º do artigo 33 do Código Penal no édito repressivo e no acórdão 

impugnado não invade a competência do Juízo da execução, já que, tal como 

frisado pela Corte de origem, “a exigência legal de reparação do dano para 

fi ns de progressão de regime independe de determinação expressa na sentença 

condenatória” (e-STJ fl . 73.072), razão pela qual a sua menção expressa não 

pode ser acoimada de ilegal.

Com efeito, no momento oportuno caberá ao Juízo da Execução decidir 

sobre o cumprimento ou não dos requisitos necessários à progressão de 

regime, exatamente como ressaltado pela Corte de origem, que sublinhou que 

“competirá ao juízo da execução aferir a satisfação indenizatória como condição 

à progressão, podendo ele verifi car, inclusive, se o sentenciado possui efetiva 

capacidade patrimonial de ressarcir o erário público”, além do “exame de outras 

matérias que lhe são íntimas, como o parcelamento, a substituição por garantias 

reais ou fi dejussórias, a exemplo do que já ocorre nas prestações pecuniárias 

substitutivas” (e-STJ fl . 73.073).

Em arremate, é necessário registrar que o Supremo Tribunal Federal já 

declarou a constitucionalidade do § 4º do artigo 33 do Código Penal, não 

havendo que se falar, assim, em indevida prisão por dívida civil, até mesmo 

porque o não pagamento da quantia, quando devidamente justifi cado, não 

obstaculiza a progressão, o que só ocorre quando não há inadimplemento 

deliberado, tal como já decidido na EP 12 ProgReg-AgR, Relator Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2015.
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17. Execução provisória da pena - Violação ao artigo 283 do Código de 

Processo Penal.

O recorrente sustenta que a execução açodada da pena que lhe foi cominada 

contraria o artigo 283 do Código de Processo Penal, não obstante as recentes 

decisões judiciais em sentido contrário.

Como se sabe, a legalidade do cumprimento antecipado da sanção imposta 

ao réu já foi analisada tanto por esta Corte Superior de Justiça, no julgamento 

do HC n. 434.766/PR, quanto pelo Supremo Tribunal Federal, quando do 

exame do HC n. 152.752/PR.

Nesse julgamento, o Pretório Excelso salientou que “o implemento 

da execução provisória da pena atua como desdobramento natural da 

perfectibilização da condenação sedimentada na seara das instâncias ordinárias 

e do cabimento, em tese, tão somente de recursos despidos de automática 

efi cácia suspensiva, sendo que, assim como ocorre na defl agração da execução 

defi nitiva, não se exige motivação particularizada ou de índole cautelar” (HC 

n. 152.752, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 4/4/2018, 

Processo Eletrônico DJe-127 divulg 26-06-2018 public 27-06-2018).

Assim, tratando-se de matéria já julgada pelos Tribunais Superiores, 

notadamente pelo Pretório Excelso, cujas decisões não podem ser revistas 

por esta Corte, observa-se que neste reclamo tem-se a simples reiteração de 

pedido, não tendo a defesa trazido qualquer fato ou argumento capazes de dar 

ensejo a nova análise do pleito em apreço, o que revela a inadmissibilidade da 

insurgência, no ponto.

18. Conclusão.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental para reduzir 

a pena privativa de liberdade cominada ao recorrente para 8 (oito) anos, 10 

(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além da pena de multa, fi xando-a em 

50 (cinquenta) dias-multa, ao fator de 5 (cinco) salários mínimos vigentes 

à época do último ato delitivo praticado pelo réu (junho/2014), e o valor 

mínimo indenizatório, o qual fi ca estabelecido em R$ 2.424.991,00 (dois milhões, 

quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e um reais), mantidos os 

demais critérios estabelecidos pela instância ordinária.

É como voto.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 31, (254): 973-1422, abril/junho 2019 1137

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de agravo regimental 

interposto por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisão monocrática, da lavra do 

eminente Ministro Felix Fischer, que conheceu em parte do recurso especial e, 

nessa extensão, negou-lhe provimento.

Conforme narra o agravante, o recurso especial foi interposto com o 

objetivo de demonstrar as seguintes violações:

(i) Inobservância das regras de determinação de competência, inclusive de 

jurisprudência assentada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema (INQ 4.130 

QO), em razão da inexistência de conexão instrumental entre os fatos relativos 

ao apartamento triplex e os aludidos contratos da Petrobras mencionados na 

denúncia, violando os arts. 69, 70, 76, 7, e 78, caput e inciso II, “a”, do CPP;

(ii) Ausência de imparcialidade do juiz sentenciante, por existência de 

interesse no desfecho processual e por possuir relação de inimizade capital 

com o Agravante, o que pode ser aferido a partir do exame subjetivo de sua 

imparcialidade, como também por meio de exame objetivo (aparência de 

imparcialidade), pois o magistrado não ofereceu à sociedade garantias de que 

o Agravante estava sendo processado por um juiz imparcial, em afronta aos arts. 

254, I do CPP, e art. 145, IV, do CPC c/c art. 3º do CPP;

(iii) Atuação abusiva e despida da mínima isenção e impessoalidade dos 

Procuradores da República que atuaram no caso, afrontando os arts. 257 e 258 do 

CPP e art. 54.1, “a” do Estatuto de Roma;

(iv) Ausência de correlação entre a acusação e o acórdão condenatório, tendo 

o Agravante sido condenado por fatos distintos daqueles descritos na denúncia, 

maculando os arts. 383 e 384 do CPP;

(v) Cerceamento de defesa, materializado em reiterados indeferimentos de 

provas pertinentes e relevantes ao deslinde processual, fi xação de prazos exíguos 

para a defesa e atos arbitrários praticados em audiências, em dissonância com os 

arts. 158, 231, 234, 400, § 1º, 402, e 619 do CPP e art. 7º, X, da Lei 8.906/94;

(vi) Condenação fundada decisivamente em depoimento incriminatório do 

corréu Léo Pinheiro (chamamento de corréu), desacompanhado de documentos 

comprobatórios, vilipendiando o art. 4º, § 16º, da Lei 12.850/13;

(vii) Atipicidade da conduta atribuída ao Agravante, vez que foi condenado 

por lhe ter sido “atribuído” ou “reservado” um imóvel, ação não tipificada no 

preceito primário do delito de corrupção passiva, havendo violação ao princípio 

da legalidade, afrontando os arts. 1º e 317 do CP;

(viii) Atipicidade da conduta atribuída Agravante sob outro enfoque, pois o 

acórdão deixou de indicar o ato de ofício hipoteticamente praticado por ele e 
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necessário à confi guração do delito de corrupção passiva, conforme assentada 

jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal; ainda que se considere como 

ato de ofício a nomeação e manutenção de diretores da Petrobras, a conduta 

ainda seria atípica, pois as referidas ações não estão inseridas no rol de atribuições 

do Presidente da República, inexistindo nexo causal entre conduta e resultado, o 

que viola os arts. 29 e 317 do CP;

(ix) Atipicidade da conduta atribuída ao Agravante ainda sob outra ótica, por 

não se poder imputar o resultado (fraudes na Petrobras) à conduta de meramente 

encaminhar nome ao Conselho de Administração da Petrobras, de modo que não 

houve criação de risco não permitido, tampouco realização deste (inexistente) 

risco no resultado, conforme ensina a teoria da imputação objetiva, aviltando os 

arts. 13 e 317 do CP;

(x) Condenação lastreada em crime impossível, em razão de que a OAS 

Empreendimentos, apesar de ser a proprietária do imóvel, não detinha domínio 

sobre sua disponibilidade futura, uma vez que os direitos creditórios já haviam 

sido cedidos ao FGTS, o que afronta os arts. 17 e 317 CP;

(xi) Falta absoluta de provas para a condenação, infringindo os arts. 155 e 156 

do CPP;

(xii) Não configuração do delito de lavagem de dinheiro, havendo bis in 

idem na condenação exarada pelo acórdão, pois, partindo-se da premissa de 

que o crime de corrupção se realizou, o recebimento da vantagem indevida de 

modo clandestino confi guraria, quando muito, mero exaurimento do delito de 

corrupção, o que desrespeita o art. 1º da Lei 9.613/98;

(xiii) Subsidiariamente, incorreta dosimetria da pena, havendo bis in idem na 

fi xação da pena base e determinação das circunstâncias judiciais, bem como 

aumento descabido de pena, pois o próprio acórdão não consegue indicar qual 

seria o ato de ofício específi co praticado pelo Agravante; referida exasperação de 

pena é indevida, pois utilizada para evitar a prescrição da pretensão punitiva, o 

que deixa de observar os arts. 59 e 317, § 1º do CP;

(xiv) Inobservância dos parâmetros legais na aplicação da pena de multa, pois 

para sua fi xação observou-se tão somente a renda declarada relativa ao ano de 

2016, enquanto deveria ter em conta sua renda média, afrontando o art. 60 do CP;

(xv) Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, vez que os supostos 

delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro perpetrados pelo Agravante 

consumaram-se, respectivamente, entre os anos de 2003/2004 e 2009, infringindo 

os arts. 107, IV, 110 e 115 do Código Penal;

(xvi) Imposição de descabido valor a título de reparação de danos, violando o 

art. 387, IV do CPP;

(xvii) Invasão da competência do Juízo da Execução ante a determinação de 

que a progressão de regime fi caria condicionada à reparação do dano, permitindo 
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que o Agravante possa permanecer preso por dívida civil, o que viola o art. 66, III, 

“b” da Lei n. 7.210/1984 e o art. 7.7 da CADH.

A decisão agravada, no entanto, não acolheu os argumentos defensivos, 

com fundamentação substancial em “três teses, quais sejam: suposta incidência 

da Súmula n. 7/STJ, suposta incidência da Súmula n. 284/STF e, ainda, que 

o entendimento exarado pelo Tribunal a quo estaria em consonância com a 

jurisprudência pacífi ca das Cortes Superiores”.

No agravo regimental, a defesa assevera, em preliminar, ser inadequado 

o julgamento monocrático do recurso especial, o que retirou do agravante “o 

direito de participação do julgamento, incluindo-se à realização de sustentação 

oral por sua Defesa Técnica”.

Dessa forma, pugna, em um primeiro momento, pela reconsideração da 

decisão monocrática, para que o recurso seja pautado, com prévia intimação da 

defesa, para que possa realizar sustentação oral, “ante a relevância, complexidade 

e, acima de tudo, viabilidade do Recurso Especial”.

Quanto ao mérito propriamente dito, afi rma que, com relação à apontada 

violação dos arts. 69, 70, 76, 77 e 78, inciso II, alíena “a”, do Código de Processo 

Penal, não há se falar em incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo 

Tribunal Federal, uma vez que “os fundamentos levantados pela Defesa estão 

minuciosamente expostos no corpo do instrumento recursal”.

Afirma, outrossim, que não se está infirmando a competência da 13ª 

Vara Federal de Curitiba para julgar os feitos relacionados à Operação Lava 

Jato, mas sim a ausência de demonstração concreta de que o feito se adequa 

aos parâmetros estabelecidos na Questão de Ordem no Inquérito n. 4.130/

STF. Conclui, assim, que “os precedentes apontados pelo Ministro Relator 

(RHC 62.176, Rcl 17.623, AP 871, HC 302.604 e RHC 80.087) não dizem 

respeito à tese efetivamente trazida ao conhecimento desta Corte, pois tratam 

de acontecimentos relativos à origem da Operação Lava Jato”.

Entende, ainda, que a violação ao art. 254, inciso I, do Código de Processo 

Penal e ao art. 145, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c art. 3º do 

Código de Processo Penal não encontra óbice no verbete n. 7 da Súmula do 

Superior Tribunal de Justiça, porquanto a defesa pretende “o reconhecimento 

da parcialidade do julgador pela teoria objetiva da imparcialidade, que prescinde 

do vedado reexame de provas”. Portanto, “não se deseja alterar as balizas fáticas 

assentadas pela Corte Regional, mas somente conferir nova consequência 

jurídica às balizas previamente fi xadas”.
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Da mesma forma, com relação à atuação abusiva dos Procuradores da 

República, afi rma que os fatos são incontroversos, motivo pelo qual, mais uma 

vez, não há se falar em óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça, buscando-se, apenas a atribuição de nova consequência jurídica, com 

o reconhecimento da violação aos arts. 257 e 258 do CPP e art. 54.1, “a” do 

Estatuto de Roma.

Quanto à apontada ofensa aos arts. 383 e 384 do Código de Processo 

Penal, em virtude da ausência de correlação entre a denúncia e a condenação, 

assevera que a tese não atrai a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do 

Superior Tribunal de Justiça, porquanto o que se perquire é se “a alteração 

do verbo-nuclear do tipo penal de corrupção passiva, entre a denúncia e a 

condenação, viola a regra de congruência”.

Aduz, também, que a análise da violação ao art. 158 do Código de Processo 

Penal não demanda revolvimento de fatos e provas, pois, “embora possa o Juiz 

indeferir os requerimentos probatórios que julgar impertinentes, irrelevantes ou 

protelatórios, deve o mesmo apresentar razões para tanto, não bastando mera 

negativa injustifi cada”. Assim, entende que é obrigatória a produção probatória 

na hipótese dos autos, por se tratar de crime que deixa vestígios.

Quanto à apontada afronta ao art. 619 e 231 do Código de Processo Penal, 

assevera estar demonstrada a violação, sem necessidade de revolvimento de fatos 

e provas, porquanto, a seu ver, “os documentos supervenientes carreados aos 

autos impedem a formação de um juízo de culpabilidade sobre o Agravante, de 

forma que é devida a realização de um novo julgamento pela Corte Regional”.

Igualmente, aduz não encontrar óbice no enunciado n. 7 do verbete da 

Súmula desta Corte, a análise da violação ao art. 4º, § 16º, da Lei 12.850/2013, 

na medida em que, da leitura do acórdão recorrido, fica explícito que a 

condenação teve como elemento central o depoimento incriminatório de corréu, 

não sendo necessário, portanto, o revolvimento fático-probatório.

No que diz respeito à atipicidade da conduta imputada, assevera que os 

temas trazidos no recurso especial são eminentemente de direito, perquirindo-

se sobre a existência de corrupção virtual, na modalidade receber, uma vez que 

a vantagem indevida não ingressou na posse ou propriedade do agente. Afi rma, 

no mais, que é imprescindível a demonstração do ato de ofício determinado 

inserido no rol de atribuições do agente.

A defesa afi rma, ainda, que o resultado não pode ser imputado ao agravante, 

uma vez que não basta a demonstração do nexo causal, sendo igualmente 
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necessário que “o resultado seja atribuível ao agente, como obra dele, conforme 

ensina a teoria da imputação objetiva”. Conclui, assim, que a conduta imputada 

“não consistiu na criação e realização de um risco não tolerado juridicamente, o 

que afasta a possibilidade de atribuição do resultado (fraudes na Petrobras) a ele, 

como obra sua. A condenação viola o art. 13, § 1º, do CP, por impossibilidade de 

imputação do resultado e o art. 317 do CP, por atipicidade da conduta”.

De mesma forma, afi rma ser incontroverso que “somente se ‘quitado o 

preço’ perante uma conta específi ca da CEF é que a propriedade ou qualquer 

de seus atributos poderiam ser transferidos da OAS Empreendimentos para 

terceiros, o que jamais ocorreu. Ainda que se considerasse verdadeira a fantasiosa 

narrativa apresentada por Léo Pinheiro, no sentido de que o apartamento em 

questão seria simplesmente entregue ao Agravante sem pagamento algum, 

estar-se-ia diante de verdadeiro crime impossível. Assim, verifi ca-se a violação 

ao art. 17 do CP”.

Quanto à falta absoluta de provas para a condenação, assevera que “não 

há, de fato, uma única prova direta e insuspeita de que o ora Agravante a tenha 

recebido, aceito ou solicitado. Essa situação não demanda qualquer reexame de 

fatos, mas emerge da própria base empírica dos arestos recorridos”. Dessarte, 

conclui que não há controvérsia fática, mas mera necessidade de “conferir 

distinta qualifi cação jurídica aos elementos observados na base empírica dos 

acórdãos”, com o reconhecimento da violação do art. 156 do Código de Processo 

Penal.

Entende, ainda, que há bis idem na condenação pelo crime de lavagem, 

uma vez que a conduta imputada consiste “na atribuição do imóvel a ele, sem 

transferência de propriedade. Ou seja, o fato, incontroverso, de que nunca se 

transferiu a propriedade do imóvel ao Agravante é enxergado como conduta (de 

terceiros?) de ocultação do real proprietário do imóvel”. Dessarte, afi rma que 

aferir se a imputação do crime de lavagem, na hipótese, é mero exaurimento do 

crime de corrupção não demanda revolvimento do acervo dos autos.

Quanto à dosimetria, afi rma que a elevação da pena-base ocorreu de forma 

desproporcional, com base em fundamentação genérica e abstrata, com o único 

objetivo de evitar a prescrição. Entende, ademais, ser manifesta a ofensa ao § 

1º do art. 317 do Código Penal, haja vista ter se afi rmado que não se mostra 

necessária sua conduta ativa nos contratos, com elevação da pena, no entanto, 

com base em atos de ofício indeterminados. Conclui, portanto, que todas as 

premissas trazidas pelo acórdão recorrido foram impugnadas e que o exame, 

conforme proposto, não demanda revolvimento de fatos.
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Aduz, outrossim, que o exame da violação do art. 60 do Código Penal 

não atrai o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, 

porquanto se questiona se é possível aferir a capacidade econômica do agente 

com base apenas em rendimentos de um ano, em vez de se aferir sua renda 

média.

Igualmente, no que concerne ao pedido de reconhecimento da prescrição, 

afi rma não ser necessário o revolvimento de fatos e provas. Elucida que o crime 

de corrupção passiva é formal e instantâneo, se consumando no momento 

em que “o agente pratica tais verbos, sendo irrelevante haver (ou não) o 

efetivo recebimento da vantagem, tampouco, em caso positivo, o momento do 

recebimento/pagamento”.

Nesse contexto, afi rma que “a conduta em questão – causadora do aumento 

de pena – seria indicar e manter em seus cargos os diretores Renato Duque 

(diretoria de serviços) e Paulo Roberto Costa (diretoria de abastecimento), os 

quais assumiram tais ofícios, respectivamente, em 2003 e 2004”. Assim, entende 

não ser possível considerar que a consumação perdurou até 2014, pois, além 

de não se tratar de crime permanente, tem-se que o agravante deixou de ser 

funcionário público em 31/12/2010 e os diretores deixaram a Petrobrás em 

2012. Cuida-se, portanto, a seu ver, de matéria unicamente de direito.

Quanto à apontada ofensa ao art. 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, destacam que a controvérsia se refere unicamente ao parâmetro legal 

que deve ser utilizado para fi xação do valor a título de reparação de danos, o 

que revela matéria unicamente de direito. Assevera que a conduta atribuída ao 

agravante se refere ao recebimento de apartamento reformado, “não existindo 

acusação pelo recebimento de valores destinados ao Partido dos Trabalhadores”. 

Dessarte, o valor não pode ultrapassar os limites da vantagem cujo recebimento 

lhe foi imputado.

No que diz respeito à invasão da competência do juízo das execuções, 

com violação do art. 66, inciso III, alínea “b”, da Lei n. 7.210/1984 e do art. 

7º, item 7, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, afi rma que o 

precedente do Supremo Tribunal Federal citado pelo relator “não foi julgado em 

sede de controle concentrado de constitucionalidade, tampouco havendo outros 

precedentes no mesmo sentido, de forma que se trata de jurisprudência isolada, 

desprovida da capacidade de infi rmar, por si só, a relevante tese jurídica arguida 

por esta Defesa”.

Pugna, preliminarmente, pela inclusão do agravo regimental em pauta, 

com intimação da defesa com 5 dias de antecedência, possibilitando-se a 
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realização de sustentação oral, ante a relevância, complexidade e viabilidade do 

Recurso Especial e do Agravo Regimental respectivo.

No mérito, requer o provimento do recurso, para anular o acórdão recorrido 

ou absolver o recorrente, ou ainda para reconhecer a prescrição da pretensão 

punitiva. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena privativa de 

liberdade e da pena de multa, bem como do valor fi xado a título de reparação, 

afastando-se a indevida invasão da competência do juízo da execução penal.

Sobreveio aos autos Ofício do Supremo Tribunal Federal, solicitando 

informações para instruir o Habeas Corpus n. 165.973/PR, impetrado pelo ora 

agravante, as quais foram prestadas, encaminhando-se os autos ao Ministério 

Público Federal, para manifestação. O Parquet Federal se manifestou, às e-STJ 

fl s. 76.891/76.969, pelo provimento do agravo regimental, para assegurar a 

participação da Defesa, com publicação de pauta, para o julgamento colegiado do 

Recurso Especial.

Por fi m, a defesa protocolizou três petições, suscitando, na petição juntada 

às e-STJ fls. 77.362/77.395, “matéria de ordem pública”, consistente na 

incompetência da Justiça Federal, em virtude do julgamento do Quarto Agravo 

Regimental no Inquérito n. 4.435/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual 

fi cou assentado que, havendo conexão entre crime eleitoral e crime comum 

estadual ou federal, a competência será da Justiça Eleitoral.

Dessa forma, por considerar que o enquadramento jurídico da hipótese 

dos autos “aponta na direção da ocorrência de delitos contra a administração 

pública (corrupção passiva) e contra a administração da justiça (lavagem de 

capitais), como também de crimes eleitorais (falsidade ideológica eleitoral e/

ou apropriação indébita eleitoral)”, pugna pela nulidade do processo, com a 

consequente remessa dos autos à Justiça Eleitoral.

O Ministério Público Federal se manifestou sobre o ponto, nos seguintes 

termos (e-STJ fl s. 77.425):

Retorno de autos

“Vista” Despacho de e-fl s. 77.422/ 77.423.

Petição de e-fls. 77.362/77.395. Sobre deslocamento de competência com 

declaração de nulidade de todos os atos praticados pelos órgãos judiciários, com 

a consequente remessa do processo à Justiça Eleitoral.

Sobre “deslocamento” de competência. Não hipótese de deslocamento de 

competência para Justiça Eleitoral.
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Sobre prevalência de competência. Não existência de ação penal relativamente 

aos fatos narrados no REsp como matéria eleitoral, para justifi car a prevalência de 

competência.

Ratificação do parecer para a petição de 18/3/2019. Fatos novos objeto de 

pedido para conversão de julgamento em diligência.

Pelo não deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral. Não 

confi gurada hipótese a justifi car prevalência de competência da Justiça Eleitoral.

Não usurpação de competência pelo STJ para fi rmar a permanência da Ação 

Penal na Justiça Federal.

Petição ora sob exame não prejudica as teses objeto das Razões recursais e da 

Petição para conversão do julgamento em diligência.

Pretensão em face da Decisão do STF no Quarto Agravo Regimental no 

Inquérito n. 4.435. Não publicação (pesquisa em 09/4/2019) do Votos do Quarto 

Agravo Regimental no Inquérito n. 4.435. Necessidade de aplicação da Lei n. 

9.868/99 (art. 28, Parágrafo único e art. 27 (publicação e modulação de efeitos). 

Precedente do STF – RE n. 730.462, DJe 09/9/2015. Decisão do STF – no Inquérito 

(cit.) circunscrito aos envolvidos (DJe 25/3/2019).

Não utilizado o CPP – art. 40 até o momento para prevalência da Justiça 

Eleitoral.

Fatos novos na Petição de 18/3/2019 e síntese dos fatos pela Denúncia e pelo 

seu recebimento, relativamente à APn.

É o relatório.

De início, diante da juntada de petição, após a interposição do agravo 

regimental, pugnando pela nulidade do processo, por não observância da 

competência da Justiça Eleitoral, entendo que não é possível conhecer da 

alegação, por se tratar de indevida inovação recursal, sem observância do 

necessário prequestionamento. Acaso superado o conhecimento, não reconheço a 

existência de conexão, porquanto ausente imputação por crime eleitoral.

Com efeito, o peticionário traz para o processo matéria completamente 

inédita, que não revela sequer entendimento novo do Supremo Tribunal Federal, 

uma vez que a própria defesa afi rma que se trata de “em nada está inovando no 

presente julgamento, pois limita-se a meramente reafi rmar anterior diretriz 

jurisprudencial já prevalecente, pelo menos, desde outubro de 1996” (e-STJ 

fl . 77.376). Nesse contexto, a defesa poderia ter debatido a matéria perante as 

instâncias ordinárias, o que não ocorreu.

Dessa forma, entendo que não é possível sua análise, por meio de petição 

protocolizada após a interposição do agravo regimental, uma vez que é manifesta 
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a indevida inovação recursal bem como a ausência de prequestionamento da 

matéria. Como é cediço, “é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos 

de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando 

questões não suscitadas anteriormente” (AgRg no REsp 1.378.508/SP, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe 7/12/2016).

Não se pode descurar, ademais, que é assente no Superior Tribunal de 

Justiça a necessidade de prequestionamento, mesmo que se trate de matéria 

de ordem pública. Com efeito, o prequestionamento “constitui requisito de 

admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, 

sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência 

constitucionalmente defi nida para esta Corte”. (AgRg no HC 413.921/SC, 

Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 

18/10/2017).

De fato, “para que se confi gure o prequestionamento, há que se extrair 

do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos 

dispositivos legais tidos como violados, a fi m de que se possa, na instância 

especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, defi nindo-se, por 

conseguinte, a correta interpretação da legislação federal”. (AgRg no AREsp 

454.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/02/2015).

Portanto, não tendo o Tribunal de origem, nem o Juízo a quo, se 

manifestado sobre eventual competência da Justiça Eleitoral para julgamento 

do feito, incidem, por analogia, os verbetes n. 282 e 356 do Supremo Tribunal 

Federal, os quais disciplinam, respectivamente, ser “inadmissível o recurso 

extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal 

suscitada” e que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos 

embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar 

o requisito do prequestionamento”.

No mesmo sentido:

Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Apropriação 

indébita previdenciária. Dolo genérico. Desnecessidade de caracterizar o dolo 

específico. Súmula n. 83/STJ. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Ausência de 

prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF. 1. “Em crimes 

de sonegação fi scal e de apropriação indébita de contribuição previdenciária, 

este Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que 

sua comprovação prescinde de dolo específico sendo suficiente, para a sua 

caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária 

do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos” (AgRg no AREsp 493.584/SP, 
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Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 

8/6/2016). 2. Incidência da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos 

interpostos somente com base na alínea “a” do permissivo constitucional. 3. Nos 

termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é defeso, em âmbito de agravo 

regimental, ampliar a quaestio veiculada nas razões do apelo nobre. 4. A alegação de 

que a pena pecuniária substitutiva foi fi xada de forma exacerbada e desproporcional 

não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, sendo que nem sequer foram 

opostos embargos de declaração para esse fi m. Incidência, portanto, das Súmulas 

356 e 282/STF. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1.077.468/SP, Rel. 

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 

01/08/2017)

Agravo regimental no recurso especial. Dois recursos interpostos contra a mesma 

decisão. Princípio da unirrecorribilidade. Preclusão consumativa. Julgamento apenas 

do primeiro. Tráfi co de drogas. Competência do juízo. Nulidade por cerceamento 

de defesa. Causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado. 

Prequestionamento. Necessidade. 1. Hipótese em que a parte protocolou dois 

agravos regimentais contra a mesma decisão, situação que, ante o princípio da 

unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa, impede a análise da 

segunda insurgência. 2. Inviável a análise, por este Sodalício, da alegada 

incompetência do Juízo, da existência de cerceamento de defesa e da 

diminuição da pena pelo tráfico privilegiado. Isso porque tais questões 

sob o enfoque apresentado pelo agravante não foram objeto de análise 

na instância de origem, incidindo o óbice previsto nas Súmulas n. 282 e 

356, ambas do Supremo Tribunal Federal. 3. O prequestionamento das 

questões objeto de irresignação é imprescindível para a análise do Recurso 

Especial, inclusive na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública. 

Trafico de drogas. Materialidade comprovada. Necessidade de revolvimento de 

material fático-probatório. Impossibilidade. Incidência do Enunciado n. 7 da Súmula 

do STJ. 1. O Tribunal local, após detida análise dos elementos colhidos no curso da 

instrução criminal, entendeu que o acervo probatório coligido nos autos é apto 

para fundamentar a condenação nos termos da exordial acusatória. 2. Segundo 

entendimento assente neste Sodalício, para se chegar a conclusão em sentido 

diverso, como pretendido na insurgência, é necessário uma nova incursão sobre 

as provas produzidas no decorrer da ação penal, o que é vedado na via eleita pelo 

Enunciado n. 7 da Súmula deste Corte. Pena-base fi xada acima do mínimo legal. 

Majoração. Fundamentação idônea. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais 

do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício 

de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que 

melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente 

como realizado na espécie. 2. Na hipótese em testilha, a reprimenda-base foi 

fi xada acima do patamar mínimo legal, com fulcro em elementos concretos do 

crime, ou seja, a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências 

do crime, além da quantidade e qualidade da droga apreendida (cocaína), a 
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denotar maior reprovabilidade da conduta imputada. 3. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no AREsp 940.135/AC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

Ainda que assim não fosse, relevante destacar que o entendimento fi rmado 

pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Quarto Agravo Regimental 

no Inquérito n. 4.435/DF, foi no sentido de competir à Justiça Eleitoral julgar 

os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos. Contudo, na presente 

hipótese, não foi imputado ao recorrente nenhum crime eleitoral, motivo pelo 

qual não há se falar em conexão.

Oportuno destacar que o Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal 

Federal, ao analisar a liminar do Habeas Corpus n. 169.312/RN, em 26/3/2019, 

deixou de reconhecer a competência da Justiça Eleitoral, em virtude da ausência 

de imputação de crime eleitoral, situação idêntica à dos presentes autos.

Ademais, considerando que o processo se encontra no Superior Tribunal 

de Justiça, haja vista já ter sido proferida condenação, a qual foi confi rmada pelo 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nem ao menos há se falar em eventual 

emendatio ou mutatio libelli apta a ensejar a competência da Justiça Eleitoral.

Da mesma forma, acaso o recorrente venha a ser denunciado por crime 

eleitoral, igualmente não haveria se falar em conexão, porquanto “a conexão não 

determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, nos termos do 

entendimento consolidado no verbete n. 235 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça.

A propósito:

Processual Penal. Agravo regimental no conflito de competência. Ausência de 

manifestação dos juízos envolvidos. Inexistência de conflito. Súmula n. 235/STJ. 

Recurso desprovido. 1. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Penal, 

a configuração do conflito de competência, positivo ou negativo, reclama a 

manifestação de duas ou mais autoridades judiciárias declarando-se competentes 

ou incompetentes para o julgamento do feito, situação que não ocorre na espécie. 

2. Além disso, no momento em que suscitado, pela parte, o confl ito, em uma das 

ações já havia sido proferida sentença, o que atrai a aplicação da Súmula n. 235/

STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. 

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC 123.867/RJ, Rel. Ministro Antonio 

Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 11/04/2018, DJe 30/04/2018)

Relevante destacar que o entendimento fi rmado pelo Supremo Tribunal 

Federal não se refere à fi xação de competência originária da Justiça Eleitoral, 
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mas sim por conexão, que é causa modificadora da competência. Como é 

cediço, as causas modifi cadoras da competência – conexão e continência – se 

apresentam com o objetivo de melhor esclarecer os fatos, auxiliando o juiz a 

formar seu livre convencimento motivado. Dessarte, só se justifi ca a alteração 

da competência originária quando devidamente demonstrada a possibilidade de 

alcançar os benefícios visados pelos referidos institutos.

A propósito, trago a lição de Aury Lopes Júnior sobre o tema:

Todas as regras anteriormente explicitadas podem ser profundamente 

alteradas ou mesmo negadas quando estivermos diante de conexão ou 

continência, verdadeiras causas modifi cadoras da competência e que tem como 

fundamento a necessidade de reunir os diversos delitos conexos ou os diferentes 

agentes num mesmo processo, para julgamento simultâneo. Na conexão, o 

interesse é evidentemente probatório, pois o vínculo estabelecido entre os delitos 

decorre da sua estreita ligação. Já na continência, o que se pretende é, diante de 

um mesmo fato praticado por duas ou mais pessoas, manter uma coerência na 

decisão, evitando o tratamento diferenciado que poderia ocorrer caso o processo 

fosse desmembrado e os agentes julgados em separado (LOPES JÚNIOR, A. 

Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2008. v. I, p. 412).

Nesse contexto, por se tratar de causa modificadora da competência 

originária, evidente que o julgamento realizado pelo Juízo competente 

originariamente, sem eventual observância das regras de conexão não enseja, de 

forma peremptória, sua nulidade.

Não se pode descurar que a competência fi rmada por meio de regras 

de conexão é relativa. Dessa forma, imprescindível a prévia demonstração do 

efetivo prejuízo, para que seja reconhecida eventual nulidade por incompetência. 

Mutatis mutandis, nos termos do verbete n. 706 da súmula do Supremo Tribunal 

Federal, “é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal 

por prevenção”.

Ao ensejo:

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

Nulidade. Alegada incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processo 

e julgamento do feito. Inocorrência. Competência defi nida por conexão instrumental. 

Demonstrado o liame entre as primeiras ações e a ação penal na qual responde o 

ora recorrente. Não demonstração de prejuízo. Recurso ordinário desprovido. I - A 

alegada incompetência do Juízo Federal de origem, ao argumento de que o crime 

cometido em face da Petrobrás não atrairia a competência da Justiça Federal 
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por ser a empresa sociedade de economia mista, não pode ser reconhecida na 

hipótese, haja vista a inteligência do inciso V do art. 109 da Constituição Federal, 

bem como pela aplicação das regras de conexão e continência ao caso concreto, 

a atrair a competência para o julgamento da ação perante à 13ª Vara Federal 

de Curitiba/PR. II - Da análise dos autos, verifica-se que a extensa denúncia 

demonstra a existência de diversos crimes de competência da Justiça Federal 

e Estadual, que foram reunidos por conexão para análise do Juízo da 13ª Vara 

Federal de Curitiba/PR, aplicando-se o entendimento expresso da Súmula n. 122/

STJ, segundo a qual “Compete a Justiça Federal o processo e julgamento unifi cado 

dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra 

do art. 78, II, ‘a’, do Código de Processo Penal”. III - Não obstante o entendimento 

fi rmado pelo col. Pretório Excelso na Questão de Ordem no Inquérito n. 4.130/PR, 

no sentido de que “O fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal 

denominarem de ‘fases da operação Lava-jato’ uma sequência de investigações 

sobre crimes diversos - ainda que sua gênese seja a obtenção de recursos escusos 

para a obtenção de vantagens pessoais e fi nanciamento de partidos políticos ou 

candidaturas - não se sobrepõe as normas disciplinadoras de competência”, no 

presente caso está sufi cientemente demonstrada a conexão a permitir a reunião 

dos processos, pela descrição do liame entre as primeiras ações e a ação penal na 

qual responde o ora recorrente pelos delitos de corrupção, lavagem e associação 

criminosa, constituindo a 13ª ação de uma sequência lógica de desdobramentos 

do feito na origem, desmembrado, este, em observância ao art. 80 do CPP. IV 

- A jurisprudência é firme no sentido de que eventual nulidade por violação de 

regras que determinam reunião de processos por conexão e continência demanda 

impreterivelmente a comprovação de prejuízo por se tratar de nulidade relativa, o que 

não foi demonstrado (precedentes). Recurso ordinário desprovido. (RHC 62.385/PR, 

Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 05/08/2016).

Portanto, por qualquer viés que se analise a matéria, tem-se manifesta a 

ausência de nulidade bem como a ausência de competência da Justiça Eleitoral.

Quanto ao mérito do agravo regimental, registro que não há óbice ao 

julgamento monocrático do recurso especial, conforme autoriza o Regimento 

Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como o art. 932 do Código de 

Processo Civil. Com efeito, os temas decididos monocraticamente sempre 

podem ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual está sendo 

efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo 

regimental.

Nesse sentido:

Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do 

julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de 
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pedido manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou, ainda, que 

contrariar, nas questões predominantemente de direito, súmula do respectivo 

Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão 

monocrática fi ca superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, 

na via de agravo interno. (RHC 124.155 AgR, Relator(a): Min. Teori Zavascki, 

Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe 22/9/2015).

Na hipótese dos autos, o eminente Ministro Relator proferiu decisão 

monocrática, reconhecendo a existência de óbices ao conhecimento de parte 

da irresignação e considerando que outra parte estaria em consonância com a 

jurisprudência pacífi ca das Cortes Superiores, situação inteiramente albergada 

pela legislação e pelo Regimento Interno.

Contudo, a meu ver, alguns temas trazidos pelo recorrente efetivamente 

demandariam a análise inaugural pelo colegiado da Quinta Turma, não se 

tratando, no meu entendimento, de questões pacífi cas no Superior Tribunal de 

Justiça. Nada obstante, em atenção ao que fi cou decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 165.973/PR, considero que, embora 

recomendável o julgamento colegiado, foi observado o devido processo legal.

De fato, no referido writ, impetrado pelo ora agravante perante o Supremo 

Tribunal Federal, pugnou-se pela nulidade do julgamento monocrático do 

recurso especial. No entanto, o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, 

negou seguimento à impetração, por não vislumbrar ilegalidade fl agrante ou 

teratologia capaz de justifi car a intervenção do Supremo Tribunal Federal.

Importante destacar, de pronto, que referida decisão, contra a qual 

está pendente o julgamento de agravo regimental, não prejudica o exame 

da preliminar apresentada no presente agravo regimental, pois o eminente 

Relator apenas não conheceu do writ, por razões processuais, e não vislumbrou 

ilegalidade gritante ou teratologia, considerando os regramentos regimental e 

processual existentes.

Nesse contexto, não há empecilho ao exame do Juízo natural, em sede de 

agravo interno, para que exerça sua função originária, no caso concreto, para 

dizer se há ou não possibilidade de julgamento terminativo monocrático em 

sede do recurso especial admitido pela Vice-Presidência do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região.

Não se pode desprezar, no entanto, o entendimento assentado no referido 

julgamento, no sentido de que, embora a colegialidade seja “sempre desejável, 
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recomendável ou mesmo necessária”, a decisão monocrática ora impugnada não 

afronta o devido processo legal, uma vez que “o proceder está regimentalmente 

autorizado e o recurso respectivo será colegiadamente apreciado”.

Assim, com a ressalva do meu ponto de vista, rejeito a preliminar de ofensa 

ao princípio da colegialidade.

Ademais, no que concerne ao pedido de realização de sustentação oral no 

julgamento do presente agravo, registro que o art. 159, inciso IV, do Regimento 

Interno do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “não haverá sustentação oral 

no julgamento de: [...] agravo, [...];”.

No mesmo sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Extorsão mediante 

sequestro. Pleito de sustentação oral. Interceptações telefônicas. Ofensa ao art. 

619 do Código de Processo Penal. Inexistência. Alegada contrariedade à Lei n. 

9.296/1986. Prejudicialidade. Reiteração de pedido deduzido no RHC 63.800/

MG. Agravo não provido. 1. Nos termos do art. 159 do RISTJ, não cabe sustentação 

oral no julgamento do agravo regimental. 2. Para admissão do recurso especial 

com base no art. 619 do Código de Processo Penal, a omissão, ambiguidade, 

obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para 

o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o 

que se verifi ca, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. Outrossim, 

ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de 

modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação 

utilizada, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser 

considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre 

in casu. 3. O pedido exposto no agravo em recurso especial está prejudicado, 

tendo em vista que se trata de reiteração efetuada no RHC 63.800/MG, já 

processado e analisado por esta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg 

no AREsp 1.135.492/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

26/02/2019, DJe 06/03/2019)

No que concerne ao mérito do agravo regimental, registro que, conforme 

relatado, o recorrente sustenta a existência de inúmeras nulidades, relativas à 

incompetência do juízo, à imparcialidade do juiz, à falta de isenção do Ministério 

Público Federal e ao cerceamento de defesa. No mais, entende que a tipicidade 

dos delitos imputados não está devidamente delineada e que há equívoco na 

dosimetria e nos consectários da condenação.

Dividirei o voto em tópicos, referentes às violações apontadas pelo 

recorrente em seu recurso especial, para melhor análise dos temas.
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1. Violação do art. 155 do CPP - Síntese de uma condenação injusta.

O recorrente entende que houve violação do art. 155 do Código de 

Processo Penal, em virtude de a Corte local ter afi rmado que “o recorrente seria 

o ‘comandante’ ‘garantidor maior’ do suposto esquema de corrupção existente 

na Petrobras, olvidando-se que tal fato era, à época, apurado no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal (Inq 4.325)”.

Afi rma, ainda, que “o próprio órgão acusador, a despeito de ter dedicado a 

maior parte da denúncia a narrar tal tese, esclareceu que esta não compunha a 

imputação deduzida, informação também ratifi cada pelo juízo de primeiro grau. 

Ou seja, para fi ns de condenação, lançou-se mão de fundamentos alheios ao 

thema probandum”.

Conclui, assim, que referido fato não poderia servir para lastrear uma 

condenação, porquanto alheio ao escopo da denúncia e não submetido a 

contraditório judicial, o que vulnera, a seu ver, o art. 155 do Código de Processo 

Penal. Contudo, da leitura do acórdão que julgou os embargos de declaração, 

verifi co que o tema não foi previamente suscitado perante a Corte local.

Com efeito, considerando o recorrente que o Tribunal de origem violou o 

art. 155, caput, do Código de Processo Penal, durante o julgamento do recurso 

de apelação, deveria ter suscitado sua manifestação sobre o tema, por meio da 

oposição de embargos de declaração. Entretanto, embora efetivamente opostos 

os aclaratórios, o tema não foi suscitado.

Nesse contexto, não tendo a matéria sido previamente impugnada perante 

o Tribunal de origem, não se verifi ca o prequestionamento da tese jurídica, o que 

inviabiliza o conhecimento do recurso especial, no ponto.

Como é cediço, o prequestionamento “constitui requisito de 

admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, 

sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência 

constitucionalmente defi nida para esta Corte”. (AgRg no HC 413.921/SC, 

Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 

18/10/2017).

De fato, “para que se confi gure o prequestionamento, há que se extrair 

do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos 

dispositivos legais tidos como violados, a fi m de que se possa, na instância 

especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, defi nindo-se, por 

conseguinte, a correta interpretação da legislação federal”. (AgRg no AREsp 

454.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/02/2015).
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Portanto, não tendo o Tribunal de origem sido instado a se manifestar 

sobre eventual ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal, não 

é possível a análise inaugural pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidem, na 

hipótese, por analogia, os verbetes n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, 

os quais disciplinam, respectivamente, ser “inadmissível o recurso extraordinário, 

quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e 

que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos 

declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito 

do prequestionamento”.

No mesmo sentido:

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

Peculato. Inobservância do rito previsto no art. 514 do CPP. Delito funcional típico. 

Súmula 330/STJ. Nulidade relativa. Ausência de dolo na conduta e absolvição. 

Impossibilidade. Incidência da Súmula 7/STJ. Violação ao artigo 155 do CPP. Ausência 

de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Princípio da insignificância. 

Inaplicabilidade. Arrependimento posterior. Aplicação. Impossibilidade. 

Arrependimento na fração máxima. Revolvimento. Impossibilidade. I - “Em relação 

à violação do art. 514 do CPP, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido 

de que é desnecessária a resposta preliminar de que trata o referido artigo, na 

ação penal instruída por inquérito policial. Inteligência da Súmula n. 330 do 

STJ (É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código 

de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial)” (AgRg no 

REsp 1.708.255/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 

19/02/2018). II - O pleito de verifi cação do dolo para condenação reclama incursão 

no material fático-probatório, procedimento vedado, a teor do enunciado n. 7 da 

Súmula desta Corte, já que para alcançar-se conclusões diversas daquelas às 

quais chegou o eg. Tribunal de origem, seria imprescindível reexaminar todo 

acervo probatório dos autos, pretensão que não se coaduna com a via eleita. 

III - A Corte estadual não se manifestou a respeito da pretensa violação ao artigo 

155 do Código de Processo Penal. Também não houve oposição de embargos de 

declaração visando suprir eventual omissão no julgado. Destarte, ante a ausência de 

manifestação da eg. Corte a quo sobre o tópico, e não tendo esta suposta violação 

sido objeto dos embargos de declaração, não pode o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciar acerca do tema em razão da ausência de prequestionamento, atraindo a 

incidência dos enunciados n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. IV - “É pacífi ca a 

jurisprudência do princípio da insignifi cância ao crime de peculato e aos demais 

delitos contra Administração Pública, pois o bem jurídico tutelado pelo tipo 

penal incriminador é a moralidade administrativa, insuscetível de valoração 

econômica” (RHC n. 59.801/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 

28/6/2016). V - Entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo - 

no sentido de reconhecer a fração máxima do arrependimento posterior -, como 
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pretende o recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do suporte 

fático-probatório delineado nos autos, o que é inviável nesta instância. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1.075.872/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018)

Penal e Processo Penal. Agravo regimental. Recurso especial. Ofensa ao art. 65, III, 

alínea ‘d’, do CP. Atenuante da confi ssão espontânea. (I) - Tese jurídica. Ausência de 

prequestionamento. Súmulas 282/STF e 356/STF. (II) - Em casos de julgamento pelo 

Tribunal do Júri, a ausência de debate sobre a atenuante, impede sua aplicação na 

dosimetria. Art. 492, I, b, do CPP. Súmula 568/STJ. Agravo regimental a que se nega 

provimento. Ilegalidades patentes. Ocorrência. Dosimetria. Circunstância judicial. 

Vítima que contribuiu. Atenuante da confissão espontânea. Incidência. Habeas 

corpus concedido de ofício. 1. É condição sine qua non ao conhecimento do 

especial que tenham sido ventiladas, no contexto do acórdão objurgado, as teses 

jurídicas da formulação recursal, emitindo-se, sobre cada uma delas, juízo de 

valor, interpretando-se-lhes o sentido e a compreensão, em atenção ao disposto 

no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, que exige o prequestionamento 

por meio da apreciação da questão federal pelo Tribunal a quo, de modo a se 

evitar a supressão de instância. Súmulas 282/STF e 356/STF. 2. Nos casos de 

julgamentos pelo Tribunal do Júri, o juiz só pode utilizar na dosimetria penal as 

agravantes e as atenuantes alegadas nos debates em plenário. Súmulas 568/STJ. 

3. “De acordo com o entendimento desta Corte Superior, o comportamento da 

vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou 

será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, 

quando não há contribuição”. (REsp 1.284.562/SE, Rel. Ministro Rogerio Schietti 

Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016) 4. Constando na 

ata de julgamento do Tribunal do Júri que houve a confissão do recorrente, 

em plenário, mesmo que qualificada, deve incidir a atenuante da confissão 

espontânea. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Habeas corpus 

concedido de ofício. (AgInt no REsp 1.633.663/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

Ainda que assim não fosse, imperativo que se tenha em consideração que 

o caput do art. 155 do Código de Processo Penal prevê que “o juiz formará sua 

convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não 

podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos 

colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e 

antecipadas”.

Dessa forma, para que se pudesse falar em eventual violação à norma em 

exame, mister que o recurso especial tivesse demonstrado que a condenação 

está lastreada exclusivamente em elementos não submetidos ao contraditório, 
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situação não apontada pela defesa, a qual se irresigna apenas com relação a 

parcela da fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem.

A propósito:

Conforme o disposto no art. 155 do CPP, não se mostra admissível que a 

condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação 

colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da 

ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister 

se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão 

motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos 

na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. (AgInt 

no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

06/11/2018, DJe 14/11/2018)

No processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão 

racional, o juiz forma sua convicção “pela livre apreciação da prova” (art. 155 

do CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que 

informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões 

a ela relativas, mediante a devida e suficiente fundamentação, como verificado 

na espécie, em que a sentença condenatória e os acórdãos impugnados 

evidenciaram os motivos formadores de sua convicção. (AgRg no REsp 1.610.529/

SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 

17/09/2018)

Nesse contexto, nos termos do voto do Relator, tem-se que “o discurso 

retórico, sem o preciso apontamento da violação decorrente do julgado, não perfaz 

a imprescindível tecnicidade demandada pelos recursos excepcionais, fazendo 

incidir o óbice previsto na Súmula 284/STF, segundo a qual ‘é inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir 

a exata compreensão da controvérsia’” (e-STJ fl . 76.704).

Como é de conhecimento, “a admissibilidade do recurso especial reclama 

a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, além da exposição 

fundamentada das razões pelas quais o acórdão os teria afrontado, sendo 

insufi ciente, para tal fi m, a mera alegação genérica”. (AgRg no REsp 1.704.543/

RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 

09/05/2018)

Nesse encadeamento de ideias, não conheço da alegada violação ao art. 155, 

caput, do Código de Processo Penal, quer por ausência de prequestionamento, 

quer pela deficiente fundamentação trazida no recurso especial, a atrair a 

incidência, por analogia, dos verbetes n. 282, 356 e 284, todos da Súmula do 

Supremo Tribunal Federal.
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2. Ofensa aos arts. 69, 70, 76, 77 e 78, do CPP - Juízo de exceção.

O recorrente entende que não foram observadas as regras de competência, 

pois, a seu ver, o processo deveria estar tramitando na Justiça “Estadual de 

São Paulo, onde se localiza a suposta vantagem; ou do Rio de Janeiro, sede 

da Petrobras; ou de Brasília, onde o recorrente exerceu as elevadas funções de 

Presidente da República; ou até no Supremo Tribunal Federal, onde apurada sua 

suposta participação em organização criminosa”.

Destaca que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar Questão de ordem 

no Inquérito n. 4.130/PR, assentou que a competência do Juízo da 13ª Vara 

Federal de Curitiba, por conexão ou continência com feitos da Operação Lava 

Jato, diz respeito a processos relativos a “fraudes e desvios de recursos no âmbito 

da Petrobras”. Porém, a seu ver, não é o caso dos autos, não havendo conexão 

instrumental apta a atrair a competência do mencionado Juízo.

Assevera que “o fato indiscutível é que não há correlação entre os desvios 

praticados na Petrobras e o custeio da construção do edifício ou, ainda, das 

supostas reformas realizadas no tal tríplex – que, por sua vez, não têm qualquer 

relação jurídica com o recorrente ou ainda com as imputações julgadas 

improcedentes”. Conclui, assim, que “falta à causa, portanto, liame objetivo com 

os crimes imputados nas ações penais que fi rmaram a competência daquele 

juízo, ainda que se afi rme que provas já colhidas em outros feitos tenham 

alguma utilidade neste”.

O Tribunal de origem, ao analisar a alegação de incompetência, transcreveu 

trecho da sentença condenatória, refutando referida preliminar, nos seguintes 

termos (e-STJ fl s. 72.776/72.777):

157. A competência é da Justiça Federal.

158. Segundo a denúncia, vantagens indevidas acertadas em contratos da 

Petrobrás com o Grupo OAS teriam sido direcionadas ao Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva em razão de seu cargo.

159. Não importa que a Petrobrás seja sociedade de economia mista quando 

as propinas, segundo a acusação, eram direcionadas a agente público federal.

160. Fosse ainda Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República a 

competência seria do Egrégio Supremo Tribunal Federal.

161. Não mais ele exercendo o mandato, a competência passa a ser da Justiça 

Federal, pois, como objeto da denúncia, tem-se corrupção de agente público federal.

162. Por outro lado, o crime teria sido praticado, segundo a denúncia, no 

âmbito do esquema criminoso que vitimou a Petrobrás, no qual contratos da 
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Petrobrás com suas principais fornecedoras, como a Construtora OAS, geravam 

vantagem indevida que eram repartidos entre agentes da Petrobrás e agentes e 

partidos políticos.

163. O esquema criminoso também envolveria ajustes fraudulentos de 

licitações entre as fornecedoras da Petrobrás.

164. Há todo um contexto e que já foi reconhecido pelo Tribunal de Apelação 

e pelos Tribunais Superiores de que esses casos são conexos e demandam análise 

conjunta, por um mesmo Juízo, sob risco de dispersão da prova.

165. I lustrativamente, o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem 

sistematicamente enviado para este Juízo processos desmembrados ou provas 

colhidas relativas a este mesmo esquema criminoso. Para fi car em um só exemplo, 

cite-se a ação penal proposta contra o ex-Deputado Federal Eduardo Cosentino 

da Cunha no Inquérito 4.146 e que, após a cassação do mandato, foi remetida a 

este Juízo, onde tomou o n. 5051606- 23.2016.404.7000/PR.

166. Por outro lado, este Juízo tornou-se prevento para estes casos pois a 

investigação iniciou-se a partir de crime de lavagem de dinheiro consumado 

em Londrina/PR e que, supervenientemente, foi objeto da ação penal 5047229-

77.2014.404.7000/PR (cópia da sentença no evento 847).

167. Destaque-se ainda a conexão estreita da presente ação penal com os 

crimes que foram objeto da ação penal 5083376-05.2014.404.7000/PR na qual 

foram condenados por corrupção e lavagem de dinheiro os dirigentes da OAS José 

Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros pelo pagamento 

de vantagem indevida e ocultação e dissimulação dela ao Diretor da Petrobrás 

Paulo Roberto Costa em contratos do Consórcio CONPAR e do Consócio RNEST/

CONEST (cópia da sentença no evento 847). Segundo a denúncia, essa mesma 

contratação e os mesmos acertos de propina teriam gerado créditos que teriam 

benefi ciado o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo, portanto, a conexão 

ainda mais estreita do que a verifi cada em relação aos demais casos abrangidos 

na denominada Operação Lavajato.

168. Não tem relevância, para competência, os questionamentos das Defesas 

de Luiz Inácio Lula da Silva e de Paulo Tarciso Okamoto de que os crimes não 

teriam ocorrido ou não estariam relacionados ao esquema criminoso que vitimou 

a Petrobrás. Na defi nição da competência, não cabe análise de mérito, mas somente 

dos termos da imputação.

169. Portanto, a competência é da Justiça Federal, pela existência de crimes 

federais, e especificamente deste Juízo pela prevenção e pela conexão e 

continência entre os processos que têm por objeto o esquema criminoso que 

vitimou a Petrobrás investigado no âmbito da assim denominada Operação 

Lavajato, entre eles a referida ação penal 5083376-05.2014.404.7000/PR, mas 

também outras em andamento.
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Registrou, ademais, que a questão já havia sido amplamente analisada 

nas Exceções de Incompetência protocolizadas na origem, chegando, dessa 

forma, à conclusão de que “o juízo de primeiro grau examinou com exaustão 

as circunstâncias que fi rmam a sua competência para julgamento de processos 

relacionados à ‘Operação Lava-Jato’, notadamente aqueles que envolvem ilícitos 

cometidos em desfavor da Petrobras”. (e-STJ fl . 72.784).

A alegada competência do Supremo Tribunal Federal foi afastada pela 

Corte local, nos seguintes termos (e-STJ fl s. 72.784/72.785):

Tampouco há competência originária da Suprema Corte para julgar o presente 

processo em relação àqueles agentes que não possuem prerrogativa de foro.

Ao julgar incidente relativo à ‘Operação Lava-Jato’, o STF determinou o 

desmembramento quanto aos investigados que têm foro por prerrogativa de 

função em relação àqueles que não o tem. Isto decorre da recente modifi cação da 

jurisprudência do Tribunal Excelso que passou a determinar a cisão dos processos 

em que há investigados (ou réus) em relação àqueles que não o tem. A decisão 

proferida pela mais elevada Corte, no caso específi co da ‘Operação Lava-Jato’, 

restou assim ementada:

Ação penal. Questão de ordem. Competência por prerrogativa de foro. 

Desmembramento de investigações e ações penais. Prerrogativa própria da Suprema 

Corte. 1. O Plenário desta Suprema Corte mais de uma vez já decidiu que ‘é de 

ser tido por afrontoso à competência do STF o ato da autoridade reclamada 

que desmembrou o inquérito, deslocando o julgamento do parlamentar e 

prosseguindo quanto aos demais’ (Rcl 1.121, Relator(a): Min. Ilmar Galvão, Tribunal 

Pleno, julgado em 04/05/2000, DJ 16-06-2000 pp-00032 Ement vol-01995-01 pp-

00033). Nessa linha de entendimento, decidiu o Plenário também que, ‘até que 

esta Suprema Corte procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro 

grau, ao deparar-se, nas investigações então conjuntamente realizadas, com 

suspeitos detentores de prerrogativa de foro - em razão das funções em que se 

encontravam investidos -, determinar a cisão das investigações e a remessa a 

esta Suprema Corte da apuração relativa a esses últimos, com o que acabou por 

usurpar competência que não detinha’ (Rcl 7.913 AgR, Relator(a): Min. Dias Toff oli, 

Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2011, DJe-173 divulg 08-09- 2011 public 09-

09-2011 Ement vol-02583-01 pp-00066). 2. Por outro lado, a atual jurisprudência 

do STF é no sentido de que as normas constitucionais sobre prerrogativa de foro 

devem ser interpretadas restritivamente, o que determina o desmembramento do 

processo criminal sempre que possível, mantendo-se sob a jurisdição especial, em 

regra e segundo as circunstâncias de cada caso, apenas o que envolva autoridades 

indicadas na Constituição (Inq 3.515 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal 

Pleno, julgado em 13/02/2014). 3. No caso, acolhe-se a promoção do Procurador-

Geral da República, para determinar o desmembramento dos procedimentos em 
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que constam indícios de envolvimento de parlamentar federal, com a remessa 

dos demais à primeira instância, aí incluídas as ações penais em andamento. (AP 

871 QO, Relator Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, 

Acórdão Eletrônico DJe-213 divulg 29-10-2014 public 30-10-2014)

Destacou-se, ademais, que a competência do Juízo de primeiro grau foi 

reafi rmada nos autos da Reclamação n. 17.623 e da Ação Penal n. 871, tendo o 

Superior Tribunal de Justiça seguido a mesma linha ao julgar o Habeas Corpus n. 

302.604/PR e o Recurso em Habeas Corpus n. 62.385/PR.

A propósito:

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

Nulidade. Alegada incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processo 

e julgamento do feito. Inocorrência. Competência defi nida por conexão instrumental. 

Demonstrado o liame entre as primeiras ações e a ação penal na qual responde o 

ora recorrente. Não demonstração de prejuízo. Recurso ordinário desprovido. I - A 

alegada incompetência do Juízo Federal de origem, ao argumento de que o crime 

cometido em face da Petrobrás não atrairia a competência da Justiça Federal 

por ser a empresa sociedade de economia mista, não pode ser reconhecida 

na hipótese, haja vista a inteligência do inciso V do art. 109 da Constituição 

Federal, bem como pela aplicação das regras de conexão e continência ao caso 

concreto, a atrair a competência para o julgamento da ação perante à 13ª Vara 

Federal de Curitiba/PR. II - Da análise dos autos, verifi ca-se que a extensa denúncia 

demonstra a existência de diversos crimes de competência da Justiça Federal 

e Estadual, que foram reunidos por conexão para análise do Juízo da 13ª Vara 

Federal de Curitiba/PR, aplicando-se o entendimento expresso da Súmula n. 122/

STJ, segundo a qual “Compete a Justiça Federal o processo e julgamento unifi cado 

dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra 

do art. 78, II, ‘a’, do Código de Processo Penal”. III - Não obstante o entendimento 

fi rmado pelo col. Pretório Excelso na Questão de Ordem no Inquérito n. 4.130/PR, 

no sentido de que “O fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal 

denominarem de ‘fases da operação Lava-jato’ uma sequência de investigações 

sobre crimes diversos - ainda que sua gênese seja a obtenção de recursos escusos 

para a obtenção de vantagens pessoais e fi nanciamento de partidos políticos 

ou candidaturas - não se sobrepõe as normas disciplinadoras de competência”, 

no presente caso está sufi cientemente demonstrada a conexão a permitir a reunião 

dos processos, pela descrição do liame entre as primeiras ações e a ação penal na 

qual responde o ora recorrente pelos delitos de corrupção, lavagem e associação 

criminosa, constituindo a 13ª ação de uma sequência lógica de desdobramentos 

do feito na origem, desmembrado, este, em observância ao art. 80 do CPP. IV - A 

jurisprudência é fi rme no sentido de que eventual nulidade por violação de regras 

que determinam reunião de processos por conexão e continência demanda 

impreterivelmente a comprovação de prejuízo por se tratar de nulidade relativa, 
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o que não foi demonstrado (precedentes). Recurso ordinário desprovido. (RHC 

62.385/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 

05/08/2016).

A Corte local consignou, ademais, que “a 2ª Turma do Egrégio Supremo 

Tribunal Federal, apreciando Questões de Ordem suscitadas nas Ações Penais 

n. 871 a 878, decidiu, por unanimidade, seguindo voto do e. relator, que a 

competência para processo e julgamento das ações penais e para o processo das 

investigações era da primeira instância, porque inexistente no polo passivo ou 

como investigados autoridades com foro privilegiado” (e-STJ fl . 72.786).

Registrou que, na essência, se está “diante de fatos vinculados na origem a 

crimes fi nanceiros praticados no Estado do Paraná. Essa compreensão foi confi rmada 

pelo Supremo Tribunal Federal, consoante se observa no direcionamento dado 

às investigações decorrentes da homologação da colaboração premiada de 

executivos do Grupo Odebrecht, como a Petição n. 6.800/DF STF, na medida 

em que os fatos que não têm relação com a estatal petrolífera foram enviados para 

outras comarcas ou subseções judiciárias” (e-STJ fl . 72.791).

Por fi m, justifi cou a competência da Justiça Federal, em virtude do “contido 

na Súmula n. 122 do Superior Tribunal de Justiça, pelo que se consagra a 

exceção à regra no art. 78, II, ‘a’, do Código de Processo Penal, de maneira que, 

havendo conexão entre crimes da competência da Justiça Estadual e da Justiça 

Federal, preponderará esta última” (e-STJ fl . 72.792).

Reafi rmou referidas conclusões, ao analisar os embargos de declaração da 

defesa, registrando que (e-STJ fl . 74.163):

Quanto à alegação de que a Justiça Federal seria incompetente para o 

processamento e julgamento do feito, sob o argumento de que a Petrobras é 

sociedade de economia, consta no excerto da sentença: ‘159. Não importa que 

a Petrobrás seja sociedade de economia mista quando as propinas, segundo a 

acusação, eram direcionadas a agente público federal’.

Frisa-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, a competência federal não 

foi justifi cada pelo juízo de origem apenas porque o embargante é ex-Presidente 

da República.

Depreende-se da simples leitura do decisum que a competência federal dos 

feitos relacionados à ‘Operação Lava-Jato’, da qual o presente é conexo, justifi ca-se 

pelo caráter transnacional de alguns dos delitos apurados, além do envolvimento 

de agentes detentores de cargos federais.

Nítida, portanto, a ausência de violação aos arts. 69, 70, 76, 77 e 78, do 

Código de Processo Penal. Com efeito, como é cediço, a competência pelo 
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lugar da infração é territorial, portanto, relativa, cedendo espaço às causas 

modifi cadoras da competência – conexão e continência – as quais se apresentam 

com o objetivo de melhor esclarecer os fatos, auxiliando o juiz a formar seu livre 

convencimento motivado.

A propósito, recorde-se, uma vez mais, a ponderação de Aury Lopes Júnior 

sobre o tema:

Todas as regras anteriormente explicitadas podem ser profundamente 

alteradas ou mesmo negadas quando estivermos diante de conexão ou 

continência, verdadeiras causas modifi cadoras da competência e que tem como 

fundamento a necessidade de reunir os diversos delitos conexos ou os diferentes 

agentes num mesmo processo, para julgamento simultâneo. Na conexão, o 

interesse é evidentemente probatório, pois o vínculo estabelecido entre os delitos 

decorre da sua estreita ligação. Já na continência, o que se pretende é, diante de 

um mesmo fato praticado por duas ou mais pessoas, manter uma coerência na 

decisão, evitando o tratamento diferenciado que poderia ocorrer caso o processo 

fosse desmembrado e os agentes julgados em separado (LOPES JÚNIOR, A. 

Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008. v. I, p. 412).

O instituto em análise tem o objetivo de conferir ao magistrado uma visão 

mais abrangente dos fatos, quando interligados, para que seja proferida a correta 

prestação jurisdicional. Caracteriza-se, assim, “quando duas ou mais infrações 

estiverem interligadas por relação fática que aconselhe a reunião dos feitos” (CC 

n. 121.199/SP, Rel. Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado do 

TJ/PR), DJe 21/3/2013).

Nesse encadeamento de ideias, tem-se que o exame acerca da existência 

de conexão deve se dar de forma casuística e fi nalística, reforçando, assim, 

seu próprio conceito. Dessarte, devidamente demonstrada a possibilidade de 

alcançar os benefícios visados pelos referidos institutos, autoriza-se a alteração 

da competência originária, motivo pelo qual não há se falar em violação dos arts. 

69 e 70 do Código de Processo Penal.

Não se verifica igualmente violação dos arts. 76 e 77 do Código de 

Processo Penal, porquanto a competência do Juízo da 13ª Vara Federal de 

Curitiba foi fi xada por conexão com os demais feitos da Operação Lava Jato, que 

dizem respeito a processos relativos a “fraudes e desvios de recursos no âmbito 

da Petrobras”.

Destaco, no mais, que é entendimento sumulado no Superior Tribunal 

de Justiça, no verbete n. 122, que “compete à Justiça Federal o processo e 
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julgamento unifi cado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não 

se aplicando a regra do art. 78, II, “a”, do Código de Processo Penal”. Dessarte, 

não há se falar em vulneração do referido dispositivo.

Ainda que assim não fosse, não se pode descurar que o crime foi 

supostamente praticado por agente público federal, circunstância que também 

justifi ca a competência da Justiça Federal, independentemente de a vítima ser 

uma sociedade de economia mista.

Ademais, conforme destacado pelo eminente Relator, a competência do 

Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba já foi fi rmada pelo 

Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 

80.087/RS, bem como no Recurso em Habeas Corpus n. 62.176/PR, ementado 

nos seguintes termos (e-STJ fl s. 76.707/76.708):

Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus Corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro. Incompetência do juízo. Matéria não apreciada no acórdão 

recorrido. Supressão de instância. Usurpação de competência afastada pelo Supremo 

Tribunal Federal. Prisão preventiva mantida pela sentença condenatória. Ausência 

de título novo. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta das condutas. 

Habitualidade delitiva e reincidência específica. Risco de reiteração delitiva. Réu 

que permaneceu preso durante a instrução processual. Constrangimento ilegal 

não evidenciado. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. 1. A teor da 

jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus 

não é o meio adequado para se perquirir a incompetência de magistrado, caso 

esta não reste manifestamente evidenciada nos autos, pois a análise de tal 

questão demandaria o revolvimento de provas, o que é vedado na via estreita 

do writ, devendo a matéria ser objeto de exceção, notadamente quando se 

tratar de incompetência territorial, ou seja, relativa. Precedente. 2. O acórdão 

impugnado reconheceu a inadequação da via do habeas corpus para análise dos 

questionamentos acerca da incompetência territorial do Juízo processante e da 

suposta ausência de liame entre o objeto do processo-crime e os fatos apurados 

na “Operação Lavajato”, tendo consignado, ainda, que tal matéria foi aventada em 

exceção de incompetência proposta após a impetração do mandamus originário 

e, portanto, não havia sido objeto de análise pelo Magistrado de 1º grau na data 

em que a impetração foi protocolada. Nesse contexto, há que se reconhecer 

que a apreciação de tais razões por esta Corte implicaria indevida supressão 

de instância, o que obsta ao conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. Se o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação 20.175/PR, ajuizada pelo 

ora recorrente, reconheceu que não houve usurpação da competência que lhe foi 

conferida pela Constituição da República por parte do Juízo da 13ª Vara Federal 

da Subseção Judiciária de Curitiba, não cabe a esta Corte analisar os fundamentos 

recursais acerca do tema. 4. (...). 15. Recurso parcialmente conhecido e, na parte 
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conhecida, desprovido. (RHC 62.176/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta 

Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015)

Não se pode descurar, outrossim, que, “conforme fi rme jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, ‘as normas constitucionais sobre prerrogativa de foro 

devem ser interpretadas restritivamente, o que determina o desmembramento 

do processo criminal sempre que possível, mantendo-se sob a jurisdição especial, 

em regra e segundo as circunstâncias de cada caso, apenas o que envolva 

autoridades indicadas na Constituição’ (AP 871 QO, de minha relatoria, 

Segunda Turma, DJe de 30-10-2014)”. (Rcl 20.175 AgR, Relator(a): Min. Teori 

Zavascki, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, Processo Eletrônico DJe-

177 divulg 08-09-2015 public 09-09-2015).

Por fi m, a alegada ausência de correlação entre os desvios praticados na 

Petrobras e o custeio do tríplex, considerando a defesa que não há “vínculo real, 

concreto e palpável entre os recursos provenientes de contratos da Petrobras e 

o caso dos autos”, foi refutada pela Corte local, nos seguintes termos (e-STJ fl . 

74.164):

O Grupo OAS, especifi camente no tocante ao Consórcio CONEST/RNEST em 

obras na Refi naria do Nordeste Abreu e Lima - RNEST e no Consórcio CONPAR 

em obras na Refi naria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, realizou o pagamento 

de propina no valor estimado de R$ 87.624.971,26, correspondente a 3% sobre a 

parte correspondente da Construtora OAS nos empreendimentos referidos.

Cerca de 1% desse valor teria sido destinado especificamente a agentes 

políticos do Partido dos Trabalhadores, pagos por um caixa geral de propinas que 

computava crédito em favor da agremiação.

Do total reservado ao partido, R$ 3.738.738,00 teriam sido destinados 

especifi camente ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representados pelo 

apartamento 164-A, triplex, do Condomínio Solaris, de matrícula n. 104.801 do 

Registro de Imóveis do Guarujá/SP, sem que houvesse pagamento da totalidade 

do preço correspondente. Há, com isso, ainda que desprezados os mobiliários, no 

mínimo vantagem indevida decorrente da diferença de preço entre uma e outra 

unidade.

Dessa forma, desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias, 

a respeito da efetiva relação dos crimes de corrupção passiva e lavagem de 

dinheiro apurados nos presentes autos com os desvios praticados na Petrobras, 

demandaria indevida incursão nos elementos fático-probatório dos autos, o que 

não se admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do 

Superior Tribunal de Justiça.
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Como é de conhecimento, a análise de eventual violação da norma 

infraconstitucional não pode demandar o revolvimento dos fatos e das provas 

carreados aos autos, porquanto as instâncias ordinárias são soberanas no exame 

do acervo probatório. Dessa forma, não é dado a esta Corte Superior se imiscuir 

nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com base no arcabouço 

carreado aos autos.

No mesmo sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Tráfi co ilícito de entorpecentes. 

Pleito de reconhecimento da incompetência do juízo por ausência de conexão entre 

as condutas perpetradas pelo recorrente e pelos corréus. Continuidade delitiva. 

Análise acerca da configuração. Pedido de incidência do redutor previsto no art. 

33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Teses que atraem o reexame do material fático-

probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 1. A presente ação penal 

foi defl agrada a partir de interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo da 3ª 

Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como resultado de investigação que 

apurava o comércio de entorpecentes no Distrito Federal e no entorno (cidades 

contíguas de Goiás), com apreensão de mais de 1,5kg (um quilo e meio) de 

cocaína, além de armas, munições e grandes quantias em dinheiro. 2. As instâncias 

ordinárias consignaram, a partir do extenso universo probatório dos autos, que a 

conexão entre os delitos de tráfi co praticados no Distrito Federal e nas cidades 

do entorno determinaria a competência do Juízo da 3ª Vara de Entorpecentes 

do Distrito Federal, por ter sido o primevo a apurar os fatos, tendo autorizado 

a interceptação telefônica e a busca e apreensão que resultaram no feito em 

comento. 3. Ora, na linha da orientação fi rmada nesta Corte, “Dada a natureza 

permanente do crime de tráfi co de drogas, praticado em território de duas ou 

mais jurisdições, incide a regra descrita no art. 71 do Código de Processo Penal, 

segundo a qual, em hipóteses tais, a competência fi rmar-se-á pela prevenção” 

(RHC n. 67.558/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 

6/10/2016, DJe 21/10/2016, grifei.) 4. Assim, se as instâncias ordinárias concluíram 

que as “circunstâncias demonstram laços entre os delitos” (e-STJ fl . 3.307), conforme 

assentado na decisão agravada, fi ca claro que reverter tal entendimento, no intuito 

de se concluir se houve ou não conexão instrumental entre os delitos praticados no 

Distrito Federal e no Estado de Goiás, vai de encontro ao teor da Súmula n. 7/STJ. 5. 

Ainda, na espécie, para que fosse possível a análise da tese defensiva segundo a 

qual deveria ser reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos perpetrados, 

seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o 

que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula 

n. 7 desta Corte. Precedentes. 6. Ademais, para o exame do preenchimento, 

pelo agravante, dos requisitos para a concessão do redutor do art. 33, § 4º, da 

Lei n. 11.343/2006, mostra-se, também, no caso, imprescindível o reexame dos 

elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso 
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especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 7. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1.053.016/DF, Rel. Ministro 

Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018)

Nesse contexto, devidamente explicitada a forma de definição da 

competência, com base no arcabouço fático-probatório e normativo pátrio, não 

há se falar em vulneração dos dispositivos apontados como violados e muito 

menos em juízo de exceção. Note-se que a competência do Juízo da 13ª Vara 

Federal de Curitiba já foi exaustivamente afi rmada não apenas pelas instâncias 

ordinárias, mas também pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo 

Tribunal Federal.

Dessarte, conforme destacado pela Corte local, “tudo mais o que se disser 

será mera repetição daquilo que tantas vezes tem sido assentado pela 8ª Turma 

e pelos Tribunais Superiores, no sentido de que a 13ª Vara Federal de Curitiba 

é competente para este e para os demais processos da ‘Operação Lava-Jato’ em 

fatos relacionados à Petrobras” (e-STJ fl . 72.793).

3. Negativa de vigência ao art. 254, I, do CPP e ao art. 145, IV, do CPC, 

c/c o art. 3º do CPP. Ofensa ao artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos e ao artigo 14.1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

- Juiz suspeito.

O recorrente entende terem sido violadas as normas que tratam do 

instituto da suspeição, por considerar que o magistrado de origem não possui 

“a indispensável imparcialidade”, haja vista “o envolvimento pessoal do Juiz 

com esta causa”. Afi rma que “a divulgação de áudios relativos à interceptação 

telefônica do recorrente, expondo, dentre outras, ligação colhida após o término 

da autorização judicial, entre ele e a então Presidente da República, em fl agrante 

usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” revelam sérios indícios 

da falta de parcialidade do Juiz.

Aduz que a suspeição pode ser aferida por meio da teoria da aparência geral 

de imparcialidade, a partir de um exame objetivo, questionando-se “tão somente 

se o juiz aparenta, a partir de critérios objetivamente aferidos, ter perdido sua 

parcialidade”. Sustenta que “a imagem que a sociedade possui da relação entre o 

magistrado de primeira instância e o recorrente, é de que se tratam de rivais. São 

vistos como inimigos, ocupando polos opostos”.

Exemplifi cativamente, aduz que três fatos notórios revelam a parcialidade 

do Magistrado: a emissão de nota pública distribuída à imprensa, na qual 
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afi rma estar “tocado pelo apoio às investigações da assim denominada Operação 

Lava Jato”, a divulgação dos áudios já referidos acima, e o comparecimento a 

sucessivos eventos organizados por opositores políticos do recorrente. Aponta, 

ainda, a existência de página na rede social Facebook denominada “Eu Moro com 

ele”. Por fi m, entende que o rol trazido no Código de Processo Penal não pode 

ser entendido como taxativo.

A Corte local, ao refutar referida preliminar, assentou que o rol do art. 254 

do Código de Processo Penal é sim taxativo. No mais, afi rmou que “as razões 

de decidir não provocam a suspeição do julgador, pois a sua externalização 

nada mais é do que dever constitucional de fundamentar”, e que “ainda que 

do processo possam surgir repercussões políticas e sociais, aspectos externos 

não contaminam a sua condução. Tampouco se confi rma qualquer seletividade 

deliberada para prejudicar o apelante ou mesmo o invocado antagonismo 

político” (e-STJ fl s. 72.796/72.797).

Concluiu-se, dessa forma, que “não há nenhum sinal de quebra de 

imparcialidade do magistrado de origem, mas, sim, mera insurgência com 

relação ao mérito das medidas, não sendo a análise sob a ótica da suspeição a 

melhor forma de sindicá-las” (e-STJ fl . 72.801). Quanto à divulgação dos áudios 

entre o recorrente e a então Presidente da República, consignou-se que (e-STJ 

fl . 72.815):

Novamente inexiste correspondência entre a decisão apontada e alguma 

causa de suspeição ou impedimento. O sigilo do inquérito vem em benefício da 

investigação, não podendo ser invocado para a proteção de investigados ou para 

acobertar o próprio crime, premissa esta fi elmente seguida nas diversas ações penais 

desdobradas da ‘Operação Lava-Jato’.

O paradigma que orienta o julgador não é novo ou foi utilizado com 

exclusividade neste processo.

Como anotado pelo juízo de primeiro grau na Exceção de Suspeição Criminal 

n. 5032521-51.2016.4.04.7000/PR, ‘quanto à alegação de que o levantamento 

do sigilo teria gerado controvérsias que impediram o Excipiente de tomar posse 

como Ministro do Estado, é de se questionar se presente aqui uma relação estrita 

de causa e efeito, pois a insatisfação com o anterior Governo precedeu o fato. 

De todo modo, ainda que existente, tratar-se-ia de consequências externas ao 

processo e fora do alcance do poder de decisão deste julgador’.

As consequências administrativas e políticas são estranhas ao ofício penal 

e não podem ser invocadas como causa de suspeição. É de se recordar que a 

impossibilidade de posse do apelante como Ministro de Estado decorreu de 

decisão liminar deferida pelo Ministro Gilmar Mendes nas Medidas Cautelares nos 
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Mandados de Segurança n. 34.070/DF e 34.071/DF, e não por decisão atribuída ao 

juiz de primeiro grau.

Igualmente, no que concerne à forma como as notícias sobre o caso 

foram divulgadas, registrou a Corte local que “a ‘espetacularização’ e os efeitos 

provocados na opinião pública, assim como o recebimento de premiações de 

natureza honorífi ca pelo magistrado, para o que nunca colaborou, não são temas 

oponíveis. Sequer são causas jurídicas. São fatores estranhos que, além de não 

estarem diretamente ligados à atuação do magistrado, guardam relação com o 

direito constitucional à liberdade de expressão” (e-STJ fl . 72.799).

Consignou-se, outrossim, que (e-STJ fl s. 72.822/72.823):

Mais uma vez os fundamentos da suspeição são completamente estranhos.

Anote-se que o magistrado de primeiro grau - como de resto o Poder Judiciário 

- não tem ingerência sobre a linha editorial de jornais e revistas ou mesmo sobre 

a opinião pública.

Deve-se dizer que a imprensa exerce papel fundamental no controle das 

instituições e esse importante pilar do Estado Democrático não pode ser 

enfraquecido em virtude das insatisfações de quaisquer pessoas, inclusive de réus 

em processo penal.

Em um período de luz - e não de sombra - as interpretações dos meios de 

comunicação são livres e legítimas, sejam elas favoráveis às investigações, sejam 

em apoio ao ex-Presidente.

Imune a isso, porém, o processo é julgado conforme os fatos e as provas que 

nele estão encartadas, nunca infl uenciado pelo clamor popular, pela crítica ou pela 

história dos investigados.

Como afirmando pela e. Ministra Carmen Lúcia no célebre julgamento 

conhecido por ‘Mensalão’, ‘não estamos julgando histórias pessoais porque, 

às vezes, elas são construídas com desvios. Não estou julgando pessoas que em 

diversas situações tiveram condutas sérias. Estou julgando apenas se houve a prática 

imputada pelo Ministério Público’.

Não há de se falar, pois, em pré-julgamento ou parcialidade, ante a falta de 

aptidão dos fatos invocados para interferir na convicção do julgador. Importa, 

sim, que as decisões sejam fundamentadas, como de fato são. Aliás, nos diversos 

processos em que houve julgamento de mérito pelo primeiro grau, há réus 

absolvidos de parte ou de todos os fatos que lhe foram imputados - inclusive 

neste feito -, demonstrando que o julgamento pauta-se segundo as provas e a 

convicção do juiz sentenciante.

No mais, a participação em eventos, com ou sem a presença de agentes políticos, 

não macula a isenção do juiz, em especial porque possuem natureza meramente 
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acadêmica, informativa ou cerimonial, sendo notório que em tais aparições não há 

pronunciamentos específi cos a respeito de processos em andamento.

Há, pois, nítida tentativa de politizar solenidades que não possuem tal natureza 

e que se a têm, certamente não é em razão da presença de qualquer autoridade do 

Judiciário. Nessa perspectiva, eventos com a presença de políticos não se traduzem 

em eventos políticos partidários.

Por fi m, no que concerne à página do facebook da esposa do Magistrado de 

origem, consignou a Corte local, “sem adentrar na qualidade das manifestações” 

que “não são elas imputáveis diretamente ao juízo de primeiro grau. É inaceitável 

supor que o Judiciário selecione o que pode ou não ser publicado em uma rede 

social, qualifi cando as livres manifestações do pensamento. A essas manifestações 

- que, por óbvio, estão impregnadas de cargas ideológicas e paixões - dá-se o 

nome de liberdade de expressão, algo tão caro nos Estados Democráticos que não 

se pode sequer pensar em fragilizá-la ao talante do ‘ofendido’” (e-STJ fl . 72.825).

Assentou-se, no mais, que (e-STJ fl s. 72.825/72.826):

Qualificadas ou não, corretas ou incorretas - e esse recente fenômeno 

opinativo, muitas das vezes desconhece os fatos e provas do processo - as 

manifestações contrárias à ‘Operação Lava-Jato’ são proporcionais às manifestações 

de apoio.

Posições desfavoráveis ao apelante são tão legítimas quanto às favoráveis 

(também impregnadas de ideologias e paixões), sendo desarrazoado pensar que 

o debate fora dos autos é capaz de contaminar o processo em qualquer grau de 

jurisdição.

A tentativa de emprestar um caráter ideológico ao processo é desarrazoada.

Eventual antagonismo político somente tem lugar na tese defensiva e em 

eventuais críticos da ‘Operação Lava-Jato’, sobretudo após as investigações 

identificarem representantes do voto popular envolvidos no esquema de 

corrupção sistêmica que assolou a Petrobras.

O protagonismo atribuído ao magistrado e às vezes, de forma geral, ao próprio 

Judiciário, é tese tentadora e difundida por muitos, que nada mais fazem, do que, 

eles próprios, buscarem o tão criticado protagonismo. Todos são crédulos nas 

suas verdades irrefutáveis e certamente se auto-atribuindo maior grau de isenção 

do que qualquer juiz ou tribunal.

Porém, em se tratando de investigação defl agrada há mais de três anos e que 

tinha por fi nalidade apurar crimes cometidos por doleiros, é preciso esclarecer 

que o processo não é um mecanismo para obstaculizar a intenção do apelante de 

concorrer novamente ao cargo de Presidente da República.
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Reforça tal percepção a denúncia ter sido oferecida em 14/09/2016, ou seja, 

dois anos antes das próximas eleições gerais, cujo período de convenções e 

inscrições de candidaturas sequer está próximo. Ou seja, a aspiração do apelante 

a cargo eletivo, seja ele qual for, não serve de porto seguro, muito menos tem 

aptidão para contaminar o processo. Fosse assim, a qualquer denunciado bastaria 

invocar razões políticas para desqualifi car a jurisdição.

A afirmação é ainda mais frágil quando percebido que - nos limites da 

competência da instância originária - agentes políticos de outros partidos foram 

denunciados e condenados, até mesmo em segundo grau.

Opiniões externas, sejam elas juridicamente abalizadas ou não, mostram-se 

irrelevantes para apurar a suspeição do magistrado. Louvando sempre o debate 

acadêmico - nada além disso -, registre-se que, em contraposição às teses de 

inúmeros juristas em prol da declaração de suspeição do juiz de origem, há outras 

tantas em sentido contrário e de igual envergadura.

O processo penal não tem ideologia política, tampouco é popular ou elitista. 

Servindo-me de uma expressão bastante utilizada ultimamente, mas, por vezes, 

distorcida, pode-se dizer que o processo penal é republicano e, nessa linha, não há 

contaminações, exceto no imaginário dos resistentes ao efetivo combate à corrupção.

Diante do ajuizamento de inúmeras exceções de suspeição (e-STJ fl. 

72.797), a matéria relativa à suspeição do Magistrado de origem já havia sido 

analisada pelo eminente Relator por diversas vezes - AREsp n. 1.105.620/RS, 

AREsp n. 1.280.825/PR, AREsp n. 1.093.113/RS, AREsp n. 1.102.139/PR, 

AREsp n. 1.142.926/PR, AREsp n. 1.332.531/PR, AREsp n. 1.280.825/PR, 

AREsp n. 1.389.981/PR e HC n. 398.570/PR.

Transcrevo, por oportuno, os dois julgados mais recentes:

Processo Penal. Agravo regimental da decisão que conheceu do agravo para não 

conhecer do recurso especial. Súmula 7 do STJ. Declaração. Nulidade. Ação penal. 

Suspeição. Juiz. Reexame. Contexto fático-probatório. Agravo regimental desprovido. 

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o 

entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão 

vergastada por seus próprios fundamentos. II - In casu, como bem alicerçado na 

decisão agravada, não obstante o tratamento que se pretenda hipoteticamente 

empregar à natureza e extensão da norma contida no dispositivo em tela, seja 

ela taxativa ou exemplifi cativa, o fato é que a irradiação dos seus efeitos somente 

poderia incidir nas instâncias a quo, e não em sede de recurso especial, o qual, 

em face de uma ou outra conclusão, necessariamente se tangenciará a reanálise 

da matéria fática-probatória, com vistas a se verifi car a ocorrência da suspeição, 

sendo essa a pretensão do agravante, tal qual se verifi ca no pedido extremo, e não 

a mera discussão em tese, como se pretende fazer acreditar. III - Resta assentado 
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na jurisprudência desta Corte, a ideia de que as premissas fáticas fi rmadas nas 

instâncias ordinárias não podem ser modifi cadas no âmbito do apelo extremo, 

nos termos da Súmula n. 7/STJ, para a qual “a pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial”. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 

1.389.981/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019).

Processo Penal. Agravo regimental da decisão que conheceu do agravo para 

não conhecer do recurso especial. Ausência de argumentos hábeis a alterar a 

decisão. Suspeição do juízo de origem. Necessidade de revolvimento do material 

fático-probatório. Súmula 7. Mera revaloração jurídica. Não demonstrada. Agravo 

regimental desprovido. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos 

capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser 

mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Não obstante 

pretender o recorrente trazer à baila eventual violação aos ditames legais, ademais 

de Tratados Internacionais, não há como se estender, seja em termos de cognição 

horizontal ou vertical, a análise para além da moldura fática estampada por meio do 

aresto impugnado. III - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido 

pelo Tribunal a quo, implicaria o revolvimento do material fático-probatório, 

inviável nesta seara recursal e não somente discutir a violação à lei federal e 

aos Tratados Internacionais referentes à imparcialidade do Juiz. In casu, não há 

como se conceber que o conhecimento da matéria devolvida se restrinja à mera 

valoração jurídica de fatos e provas. IV - Resta assentado na jurisprudência desta 

Corte, a ideia de que as premissas fáticas fi rmadas nas instâncias ordinárias não 

podem ser modifi cadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 

7/STJ, para a qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 

especial”. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1.280.825/PR, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018).

Ao analisar a matéria nos presentes autos, verifico, em um primeiro 

momento, que eventual análise acerca da taxatividade do rol do art. 254 do 

Código de Processo Penal, ou mesmo da necessidade de aplicação analógica 

do art. 154, inciso IV, do Código de Processo Civil, se mostra despicienda 

na hipótese. Com efeito, a Corte local refutou a alegação de suspeição de 

magistrado por meio da análise detalhada e pormenorizada de cada uma 

das alegações da defesa. Da mesma forma, inviável se falar em aparência de 

parcialidade, porquanto mesmo o exame objetivo dos fatos, conforme feito pela 

Corte local de forma exauriente, não enseja a conclusão pretendida.

Destaco, por oportuno, que o precedente do Superior Tribunal de Justiça 

trazido pela defesa em nada se assemelha ao caso dos presentes autos. De 

fato, da leitura da ementa do Recurso Especial n. 1.528.102/PR, verifi co que 

o magistrado foi considerado suspeito, porquanto “a Corte local expôs em 
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minúcias a relação com altíssimo grau de intimidade entre o juiz e o advogado, 

superando a simples amizade, concluindo ser incontroverso nos autos tal fato, 

caracterizada está a ofensa ao dever de imparcialidade objetiva do juiz, sendo 

certo que o próprio magistrado confi rmou a aquisição de bens em conjunto com 

advogado (uma sala comercial em Curitiba e um apartamento em Florianópolis) 

e a utilização de automóvel do causídico”.

No caso dos autos, não fi cou demonstrada eventual amizade íntima nem 

inimizade capital do Magistrado com o recorrente, nos termos do art. 254, 

inciso I, do Código de Processo Penal. Da mesma forma, não é possível se 

afi rmar que o Juiz de origem possuía interesse no julgamento do processo em 

favor de qualquer das partes, conforme dispõe o art. 145, inciso IV, do Código 

de Processo Civil.

Note-se que a pretensão punitiva formulada pela acusação visava a 

condenação do recorrente por 7 crimes de corrupção passiva e por 3 crimes 

de lavagem de dinheiro, em concurso material, e por 61 crimes de lavagem de 

dinheiro, em continuidade delitiva. Contudo, o recorrente foi condenado apenas 

por 1 crime de corrupção passiva e 1 crime de lavagem de dinheiro.

Dessa forma, quer pela análise subjetiva quer pela análise objetiva dos 

elementos dos autos, não se verifi ca a apontada ofensa ao art. 254, inciso I, do 

Código de Processo Penal, ao art. 145, inciso IV, do Código de Processo Civil 

c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, nem aos arts. 8.1 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos e 14.1 do Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos.

Por fi m, destaco que, mesmo considerando que o art. 254 do Código 

de Processo Penal efetivamente traz rol exemplificativo, entendo que o 

comprometimento do Magistrado deve ser aferido no caso concreto, por meio 

do exame detalhado da irresignação da defesa, conforme realizado pela Corte 

de origem. Dessa forma, desconstituir as conclusões trazidas pelas instâncias 

ordinárias, a respeito dos fatos suscitados pela defesa, demandaria revolvimento 

de fatos e provas, o que é inviável na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da 

Súmula desta Corte.

No mesmo sentido:

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

especial. Inexistência de ofensa aos arts. 619 e 620 do CPP. Exceção de suspeição. 

Reexame de provas. Súmula n. 7/STJ. Decisum mantido por seus próprios 

fundamentos. Agravo regimental desprovido.
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1. Evidenciado que os embargos foram opostos na origem visando a 

rediscussão da matéria, não se vislumbra ofensa aos arts. 619 e 620 do Código 

de Processo Penal - CPP. 2. A inversão do decidido pelo Tribunal de origem, no 

tocante à alegação de suspeição, demanda o reexame das provas, providência 

incompatível nesta seara especial, conforme entendimento consolidado 

na Súmula n. 7 desta Corte. 3. Razões de agravo que não infi rmam a decisão 

agravada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1.035.359/

RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03/08/2017, DJe 

16/08/2017).

4. Afronta ao art. 256 do CPP - Juiz e réu são partes “ex adversas”.

O recorrente aponta, ainda, contrariedade ao art. 256 do Código de 

Processo Penal, por considerar que mencionado dispositivo não se aplica à 

hipótese dos autos. Afi rma que, “como o MPF fi cou inerte, o recorrente ajuizou 

queixa-crime subsidiária (evento 262), nos termos da lei, contra o magistrado. 

Embora essa ação penal tenha sido rejeitada pelo Tribunal local, ainda há 

recursos pendentes de julgamento. Vale dizer, o recorrente e o magistrado de 

primeiro grau são partes contrárias em uma ação penal, o que somente reforça a 

parcialidade deste último” (e-STJ fl s. 74.563/74.564).

A Corte local assentou, entretanto, que (e-STJ fl . 72.818):

Segundo o art. 256 do Código de Processo Penal ‘a suspeição não poderá ser 

declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo 

para criá-la’, evitando assim ações deliberadas da defesa com o objetivo de afastar 

o magistrado da causa.

Ademais, a representação proposta pela própria parte não deixa de ser 

igualmente fator externo ao processo, assim como outras representações 

protocoladas perante a Procuradoria Regional da República da 4ª Região ou nas 

Corregedorias deste Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça. Não se pode 

inferir, portanto, a perda de imparcialidade do julgador por ato imputado ao próprio 

excipiente.

Destacou, outrossim, que ao examinar referida queixa-crime, o Tribunal 

a rejeitou, à unanimidade, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 

72.817/72.818):

Penal e Processual Penal. Queixa-crime subsidiária. Abuso de poder e quebra 

de sigilo de comunicações telefônicas interceptadas. Atos judiciais. Condução 

coercitiva. Quebra de sigilo telefônico. Levantamento de sigilo. Busca e apreensão. 

Arquivamento de notícias de fatos, a requerimento do Ministério Público 
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Federal. Inércia inocorrente. Quanto ao fato remanescente - busca e apreensão 

- não restou caracterizado o alegado abuso de poder. Rejeição da queixa-crime 

subsidiária. 1. Para que caiba a propositura da ação penal privada, subsidiária 

da ação penal pública, é necessário que fique demonstrada a inércia do 

Ministério Público (Federal, no caso). 2. Essa inércia não se caracteriza quando 

o Ministério Público requer o arquivamento de notícias-crime, e o órgão judicial 

competente acolhe seu pedido. 3. Em face disso, no presente caso, os fatos 

abarcados por arquivamentos anteriormente deferidos (ou seja, a condução 

coercitiva, a decretação da quebra do sigilo telefônico e o levantamento do 

sigilo das comunicações interceptadas) não podem dar ensejo à propositura de 

queixa-crime subsidiária. 4. Ademais, os arquivamentos foram feitos com base 

na atipicidade das condutas questionadas, formando-se, com base neles, a coisa 

julgada material. 5. Ainda que esse óbice fosse superado, não há fatos novos 

que justifi quem a propositura da ação penal, quanto à matéria que constituiu 

objeto de arquivamento anterior. 6. Uma parte dessa matéria constituiu objeto 

de reclamação, ao STF (Rcl n. 23.457), o qual não determinou a tomada das 

providências previstas no artigo 40 do Código de Processo Penal. 7. Quanto ao 

fato remanescente - busca e apreensão -, não há quaisquer elementos concretos 

que sinalizem para a presença do abuso de autoridade referido na petição que 

veicula a queixa-crime subsidiária. 8. Queixa-crime subsidiária rejeitada. (TRF4, 

Petição n. 0001022-85.2016.404.0000, 4ª Seção, Des. Federal Sebastião Ogê 

Muniz, por unanimidade, D.E. 15/03/2017, publicação em 16/03/2017)

Consignou-se, por fi m, que, “como consequência, o quanto decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 23.457 não torna inapto o juízo 

para prosseguimento na causa. Até mesmo porque, como registrado pelo e. 

Relator, ‘não restando evidenciado que o magistrado agiu com dolo, fraude, ou grave 

desídia, não há motivo para cogitar-se da aplicação de sanção disciplinar’. À idêntica 

conclusão chegou a Corte Especial deste Tribunal ao julgar o recurso em 

representação disciplinar antes referido” (e-STJ fl . 72.818).

Como visto, o art. 256 do Código de Processo Penal foi aplicado de forma 

escorreita, uma vez que a queixa-crime subsidiária apresentada pelo recorrente 

não se encontra albergada pelas hipóteses que a admitem, haja vista a ausência 

de inércia do Ministério Público. Com efeito, conforme destacou a Corte local, 

a notícia de crime foi arquivada por ausência de tipicidade, atraindo, dessa 

forma, o manto da coisa julgada.

Nesse contexto, não havendo desídia do órgão acusador, o recorrente carece 

de legitimidade para apresentar queixa-crime subsidiária, a qual, ademais, foi 

rejeitada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dessarte, diversamente 

da alegação da defesa, não há se falar em partes ex adversas em uma ação penal, 
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pois, além de o recorrente não possuir legitimidade para ajuizar a ação penal, a 

conduta imputada foi considerada atípica, não havendo, portanto, ação penal em 

trâmite.

A propósito:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Carta testemunhável. Negado 

seguimento a recurso em sentido estrito. Promoção de arquivamento de inquérito 

policial pelo Ministério Público. Homologação pelo juízo de primeiro grau. Ação 

penal subsidiária da pública incabível. Ausência de inércia do órgão ministerial. 

Acórdão recorrido no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior. Agravo 

regimental não provido. 1. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, 

quando o próprio Ministério Público promover o arquivamento do procedimento 

investigatório, como na hipótese dos autos, é irrecorrível a decisão do Juiz que 

acolhe a manifestação ministerial. 2. A ação privada subsidiária da pública só é 

possível quando o Órgão Ministerial se mostrar desidioso e não se manifestar no 

prazo previsto em lei. Se o Ministério Público promove o arquivamento do inquérito 

ou requer o seu retorno ao delegado de polícia para novas diligências, não cabe 

queixa subsidiária; se oferecida, a rejeição se impõe por ilegitimidade de parte, falta 

de pressuposto processual da ação. Precedentes do STJ. 3. Ausentes fatos novos ou 

teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve 

ser mantida a decisão agravada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no 

AREsp 1.049.105/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 

18/10/2018, DJe 19/11/2018)

Nesse encadeamento de ideias, considerando que a parte ajuizou queixa-

crime subsidiária, sem observar a disciplina constitucional e legal que a autoriza, 

não se verifi ca o estabelecimento de relação jurídica. Ademais, não é possível 

se falar em suspeição do juiz em virtude de conduta do recorrente que nem sequer 

repercutiu juridicamente.

5. Contrariedade ao art. 258 do CPP e ao art. 54.1, “a”, do Estatuto de Roma 

- O inimigo.

A defesa aponta, ainda, ofensa aos arts. 258 do Código de Processo Penal 

e ao art. 54.1, “a”, do Estatuto de Roma, sob o argumento de que os integrantes 

da força tarefa da “Operação Lava-Jato” são suspeitos, haja vista a “infeliz 

apresentação de Power Point”. Sustenta que não devem “buscar condenações 

fundadas em narrativas ou teses sem lastro probatório, ou que não integram a 

imputação concreta; menos ainda, expôs-las publicamente com a fi nalidade de 

subjugar o inimigo” (e-STJ fl . 74.567).
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Conclui, assim, que “é dever do membro do Ministério Público atuar 

com isenção na persecução penal, ao contrário do que decidiu o aresto 

impugnado” (fl . 74.568). No mais, assevera que “o recorrente não foi tratado 

com a impessoalidade que se impunha aos membros do Ministério Público; foi 

considerado inimigo, não em razão dos fatos típicos efetivamente imputados, 

mas por causa da convicção desses agentes institucionais, revelada ao público em 

ato de fanfarrice. Os membros do Ministério Público atuaram sem isenção no 

vertente caso, com a chancela do Tribunal local” (e-STJ fl . 74.570).

O Tribunal de origem, ao refutar as alegações da defesa, assentou que o 

Ministério Público é o titular da ação penal e que seus membros gozam de 

independência em seu mister. Destacou, no mais, que (e-STJ fl . 72.832):

Sob esse enfoque, não é razoável exigir-se isenção daquele que promove a 

ação penal. A construção de uma tese acusatória - procedente ou não -, ainda que 

possa gerar desconforto no acusado, não contamina a atuação ministerial.

É normal e ínsita ao processo penal a posição acusatória assumida pelos 

Procuradores da Força Tarefa da ‘Operação Lava-Jato’, não se podendo supor a 

existência de inimizade capital para com qualquer dos acusados. Servindo-me 

novamente de precedente do Supremo Tribunal Federal, à idêntica conclusão 

chegou aquela Corte no julgamento da Arguição de Suspeição n. 89, antes 

referida.

Ressaltou, por fi m que, “apesar de a defesa narrar alguns fatos que, ao 

seu sentir, confi gurariam manifesta perseguição política, a exceção é genérica 

no que diz respeito à atuação de cada procurador, limitando-se a relacionar os 

nomes dos integrantes da chamada Força Tarefa, sem, todavia, individualizar as 

respectivas condutas” (e-STJ fl . 72.833).

Nesse contexto, não verifi co ofensa às normas mencionadas pela defesa, 

uma vez que a alegação apresentada é genérica, não sendo listados fatos concretos 

atribuíveis a cada um dos procuradores apontados como suspeitos. De fato, o 

recorrente se irresigna contra a investigação e a forma de sua divulgação, não 

apontando atos individualizados que possam demonstrar a alegada suspeição.

Por oportuno, destaco que a investigação realizada pelo Ministério Público 

não implica, por si só, em suspeição do parquet. Nos termos do verbete n. 

234 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a Participação de membro 

do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu 

impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia”. Assim, não 

se verifi cando fatos concretos e individualizados que possam demonstrar a 
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suspeição dos procuradores, não há se falar em violação aos dispositivos listados 

pela defesa.

Por fi m, não se pode descurar que os elementos fáticos e probatórios 

dos autos já foram analisados pelas instâncias ordinárias, em mais de uma 

oportunidade, assentando-se a ausência de elementos que revelem a suspeição 

dos procuradores citados pela defesa. Dessarte, desconstituir referidas conclusões 

demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via eleita, nos 

termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

A propósito:

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Contravenção de jogo de 

azar, corrupção ativa, falsidade ideológica, lavagem de bens e valores e organização 

criminosa. 1. Parcialidade do membro do Ministério Público subscritor da denúncia. 

Matéria atinente a exceção de suspeição. 2. Tese apresentada. Decisão em audiência. 

Incidência do artigo 104 do CPP. Não cabimento de recurso. 3. Suspeição do integrante 

do Parquet. Exame aprofundado do contexto fático-probatório. Necessidade. Matéria 

incabível na via eleita. 4. Prejuízo concreto. Não ocorrência. Princípio do pas de nullité 

sans grief. Constrangimento ilegal. Inexistência. 5. Recurso desprovido. 1. A eventual 

parcialidade do membro do Ministério Público subscritor da exordial acusatória é 

matéria atinente a exceção de suspeição, na qual o Juízo a quo procede ao exame 

das alegações, sob o crivo do contraditório, sendo facultada a admissibilidade 

de produção probatória. 2. In casu, foi apresentada petição com a tese perante 

o juízo de primeiro grau, sendo a quaestio decidida em audiência, incidindo o 

óbice recursal previsto no artigo 104 do Código de Processo Penal. 3. Consignado 

pelas instâncias ordinárias apenas a existência de uma copropriedade de uma 

gleba rural entre o acusado e o promotor - cuja alienação ocorrera três anos 

antes da transferência do membro do Parquet para a comarca -, bem como a 

ausência de inimizade capital entre réu e acusador, a apreciação da tese defensiva 

de suspeição, nos termos em que ventilada, demanda inexoravelmente um exame 

amplo e profundo dos elementos dos autos, acarretando em incursão na seara 

fático-probatória, inviável nesta angusta via. 4. Ademais, não se logrou êxito 

na comprovação do prejuízo, tendo somente sido suscitada genericamente a 

matéria, sendo inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, 

em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. 5. Recurso a que se nega 

provimento. (RHC 60.172/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 06/11/2015).

No mesmo sentido, trago precedente do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: Processual Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas 

corpus. Arguição de suspeição de membro do Ministério Público. Fatos e provas. 1. 
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Para dissentir do entendimento perfi lhado nas instâncias de origem, no sentido 

de que a representante do Ministério Público seria “inimiga pessoal e política” do 

acusado, é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na 

via processualmente restrita do habeas corpus (HC 146.286, Rel. Min. Alexandre de 

Moraes e RHC 116.947, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. Agravo regimental desprovido. 

(RHC 143.692 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 

15/10/2018, Processo Eletrônico DJe-240 divulg 12-11-2018 public 13-11-2018)

6. Violação dos arts. 383 e 384 do CPP - Ausência de correlação entre a 

acusação e a condenação.

O recorrente aponta, ainda, ofensa aos arts. 383 e 384 do Código de 

Processo Penal, em virtude de, a seu ver, não haver correlação entre a denúncia 

e a decisão condenatória. Afi rma, em resumo, que (e-STJ fl s. 74.570/74.571):

(...) a denúncia veiculou a acusação de que recursos provenientes de 

três contratos específicos firmados pela Petrobras teriam sido destinados 

ao Recorrente, na forma de vantagem indevida, mediante a propriedade e a 

reforma de um apartamento tríplex. (...). No entanto, a sentença e os acórdãos 

que confirmaram a condenação reconhecem que o recorrente jamais teve a 

propriedade desse imóvel — tampouco a posse. Mas acolheram a acusação sob 

o fundamento de que o imóvel teria sido “atribuído” ao recorrente, fi gura que não 

tem qualquer signifi cado perante a legislação brasileira.

Considera, assim, que, “afastada — corretamente — a propriedade e 

a posse do imóvel pelo recorrente, o aresto passa a analisar ‘se a unidade 

residencial estava efetivamente reservada e fora reformada com recursos da 

OAS Empreendimentos, para e a pedido do ex-Presidente’. Ora, esse tema 

é estranho à denúncia, mas foi a base da condenação imposta ao recorrente” 

(e-STJ fl . 74.572).

A Corte local registrou, entretanto, que (e-STJ fl s. 72.884/72.885):

A denúncia é bastante clara e indica todas as circunstâncias em que teriam 

sido cometidos os crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, inclusive e 

especialmente, no que interessa nesse ponto, em relação ao apartamento triplex 

e à lavagem de recursos. Dispensados os detalhes, porque somente relevantes para 

o exame do mérito, a denúncia expressamente afirma que o apelante ‘solicitou, 

aceitou promessa e recebeu, direta e indiretamente, para si e para outrem, inclusive 

por intermédio de tais funcionários públicos, vantagens indevidas, as quais foram 

de outro lado e de modo convergente oferecidas e prometidas por Léo Pinheiro e 

Agenor Medeiros’.
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Adiante, o Ministério Público Federal aponta que os réus ‘dissimularam 

e ocultaram a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de R$ 

2.424.990,83 provenientes dos crimes de cartel, fraude à licitação e corrupção 

praticados pelos executivos da Construtora OAS em detrimento da Administração 

Pública Federal, notadamente da Petrobras, conforme descrito nesta peça, 

por meio: (i) da aquisição em favor de Lula e Marisa Letícia, por intermédio 

da OAS Empreendimentos, do apartamento 164-A do Condomínio Solaris, 

localizado na Av. Gal. Monteiro de Barros, n. 638, em Guarujá/SP, no valor de R$ 

1.147.770,96, assim como pela manutenção em nome da OAS Empreendimentos 

do apartamento que pertencia a Lula e Marisa Letícia, pelo menos desde data 

próxima a 08/10/2009 até a presente data; (ii) do pagamento de R$ 926.228,82, 

entre 08/07/2014 e 18/11/2014, pela OAS Empreendimentos à Tallento 

Construtora Ltda., para efetuar as reformas estruturais e de acabamento realizadas 

no imóvel para adequá-lo aos desejos da família do ex-Presidente da República; 

e (iii) do pagamento de R$ 350.991,05, entre 26/09/2014 e 11/11/2014, pela OAS 

Empreendimentos à Kitchens Cozinhas e Decoracoes Ltda. e à Fast Shop S.A., para 

custear a aquisição de móveis de decoração e de eletrodomésticos para o referido 

apartamento, adequando-o aos desejos da família do ex-Presidente da República’.

O Tribunal de origem concluiu, assim, que “a denúncia e a sentença são 

bastante claras e seguem na linha de que o recorrente praticou o delito de 

corrupção passiva com o recebimento do triplex como parte do pagamento de 

propina oriunda dos contratos da Petrobras fi rmados com a OAS - e posterior 

lavagem -, pelo que não se tem qualquer nulidade por ausência de correlação” 

(e-STJ fl s. 72.885/72.886).

De fato, não há se falar em ausência de correlação, sendo imperativo 

destacar que igualmente não houve emendatio libelli nem mutatio libelli, não se 

verifi cando, por qualquer viés as violações apontadas. Com efeito, o recorrente 

foi condenado por 1 crime de corrupção passiva e 1 crime de lavagem de 

dinheiro, estando ambos relacionados com o recebimento de um triplex, cuja 

real propriedade foi dissimulada, situações devidamente descritas na inicial 

acusatória.

Por oportuno:

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

Apropriação indébita previdenciária. Ofensa ao art. 384 do Código de Processo 

Penal - CPP. Inocorrência. Princípio da correlação. Observância. Acórdão em 

conformidade com a jurisprudência desta Corte. Alegações de atipicidade 

da conduta e ausência de provas da materialidade. Incidência da Súmula n. 7 

desta Corte. Agravo regimental desprovido. 1. A hipótese dos autos demonstra 

que a denúncia contém a exposição de todos os fatos juridicamente relevantes e 
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necessários à tipifi cação do delito imputado ao agravante, os quais permaneceram 

os mesmos, o que lhe garantiu o pleno exercício da ampla defesa, não sendo o caso 

de aditamento da peça acusatória. 2. O acolhimento do pleito de absolvição por 

ausência de prova da materialidade ou atipicidade demandaria o reexame o 

conjunto probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. Inafastável a 

incidência do verbete n. 7 da Súmula do STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no AREsp 720.305/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 

23/08/2018, DJe 03/09/2018)

Penal. Processual Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Sonegação tributária. Violação ao art. 619 do CPP. Não ocorrência. Pretensão de 

rediscussão da causa. Nulidade. Não realização de perícia judicial. Condenação 

corroborada em outros meios de prova. Não demonstração de prejuízo. Não 

acolhimento. Princípio da correlação entre a denúncia e sentença condenatória. 

Observância no caso concreto. Tese de desclassifi cação do delito. Inviabilidade. 

Reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 7/STJ. Aplicação de causa de 

diminuição de pena. Não atendimento dos requisitos legais. Princípio do livre 

convencimento motivado. Exasperação da pena-base. Maus antecedentes. 

Fundamentação idônea. I - O Tribunal a quo, embora de forma contrária 

à pretendida pela defesa, analisou todos os pontos objeto dos embargos de 

declaração, relevantes à manutenção do acórdão condenatório, não havendo 

que se falar em violação do art. 619 do CPP. II - Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, em virtude da não realização de perícia, embora deferida pelo Juízo 

de primeiro grau, ressalte-se que o acórdão objurgado afastou a alegação de 

nulidade com fundamentação idônea, seja porque a perícia não foi realizada 

por absoluta impossibilidade física, em face da incineração das notas fiscais, 

seja porque tanto o Juízo de origem como o Tribunal a quo, entenderam pela 

existência de outros meios de prova aptos a corroborar a tipicidade do crime 

de sonegação tributária. Ressalte-se que infirmar as premissas do acórdão 

vergastado, como quer a defesa, de fato encontra óbice na Súmula 7/STJ, ainda 

mais porquanto não demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo ao recorrente, 

na medida em que a “condenação do réu perpassa pela comprovação de seu 

concurso para o ilícito - no caso, mediante fornecimento de documentos, sejam 

eles “verdadeiros” ou não -, questão fática que não depende de laudo pericial”. 

III - Quanto à suposta falta de correlação entre a denúncia e sentença condenatória, 

verifi ca-se a imputação ao agravante do crime de supressão e/ou redução de imposto 

de renda de pessoa jurídica e demais tributos reflexos, por meio de notas fiscais 

inidôneas, emprestadas pelas empresas investigadas pelo Parquet, que classifi cou 

a conduta do acusado no tipo previsto no art. 1º, incisos I, II e IV, da Lei 8.137/1990, 

na forma do art. 11 do mesmo diploma legal e 71 do Código Penal, exatamente o 

mesmo tipo apontado no édito condenatório, mantido pelo acórdão recorrido com 

fundamentos idôneos, não havendo que se falar, portanto, em violação ao referido 

princípio. IV - (...). (AgRg no AREsp 1.197.027/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta 

Turma, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018)
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Nesse contexto, verifi cando-se que o recorrente foi condenado pelos fatos 

narrados na inicial acusatória, e nos mesmos tipos penais imputados, reduzindo-

se apenas a quantidade de ilícitos, não há se falar em violação do princípio da 

correlação. Dessarte, não se verifi ca ofensa aos arts. 383 e 384 do Código de 

Processo Penal.

7. Ofensa aos arts. 158 e 400, § 1º, do CPP - Processo indevido e ilegal: 

violação à ampla defesa.

O recorrente aponta também ofensa aos arts. 158 e 400, § 1º, do Código 

de Processo Penal, por considerar que o juiz “(i) cerceou a defesa ao indeferir a 

produção de provas; (ii) deferiu a produção de prova documental sem conceder 

à defesa prazo razoável para análise; (iii) impediu arbitrariamente a gravação 

das audiências, garantia processual que integra o conceito de ampla defesa; 

(iv) indeferiu, a seu talante, a inquirição das testemunhas a respeito de 

acordos de colaboração premiada celebrados no exterior, autorizando que elas 

respondessem apenas o que julgassem conveniente e permitindo que elas se 

negassem até a dizer se tais acordos respeitavam as balizas formais diplomáticas; 

(v) suprimiu a fase de diligências complementares prevista no artigo 402 

do Código de Processo Penal; e (vi), ao indeferir a juntada de documentos 

colhidos de ação penal supostamente conexa, promoveu prejuízo imensurável à 

defesa, perpetuando a disparidade de armas entre esta e a acusação” (e-STJ fl s. 

74.573/74.575).

Entende ser indispensável a prova pericial requerida, porquanto necessária 

para demonstrar a origem do dinheiro, de forma a revelar que os valores 

supostamente recebidos não são oriundos de contratos com a Petrobras, o que 

ensejaria a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Considera, 

no mais, que não há qualquer elemento que comprove a existência do caixa-

geral, haja vista ter se deixado de lado “o necessário ‘follow the money’” (e-STJ 

fl . 74.576). 

Conclui, assim, que a perícia é obrigatória, pois, “se é certo que o juiz pode 

indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias 

(CPP, art. 400, §1º), as provas exigidas por lei, como é o caso ora tratado — 

prova pericial em supostos crimes que deixam vestígios —, devem ser realizadas. 

Inexiste opção para o magistrado” (e-STJ fl . 74.578).

O recorrente listou seis situações que, a seu ver, teriam violado o princípio 

da ampla defesa. Contudo, ao longo do seu recurso especial, discorreu apenas 
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sobre o indeferimento da perícia, motivo pelo qual o recurso especial se limitará 

à mencionada irresignação.

O Tribunal de origem, ao analisar referida alegação, consignou que, “sem 

descuidar para que a previsão do art. 400, § 1º do CPP e, por consequência, 

o poder instrutório do juízo, não se torne letra morta, somente se admite a 

intervenção do juízo recursal quando houver fl agrante ilegalidade. Sufi cientemente 

fundamentada a decisão que indefere intento probatório, não se há de falar em 

nulidade do feito, em especial se a prova requerida não guarda pertinência com os fatos 

apurados no processo” (e-STJ fl . 72.834). Registrou, ademais que “as pretensões 

defensivas foram todas e cada uma examinadas e, na porção indeferida, há 

fundamentação idônea” (e-STJ fl . 72.842).

No que concerne à prova pericial, destacou que esta “é irrelevante à solução 

da controvérsia, em particular aquela destinada a identifi car a origem dos 

recursos supostamente pagos a título de propina. Isso porque a inicial acusatória 

é cristalina ao indicar que a Construtora OAS mantinha um caixa geral para 

pagamento de propinas ao Partido dos Trabalhadores. Em certa medida, a 

denúncia é coerente com o contexto. A solicitação ou recebimento de vantagem 

indevida, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 

função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, ou aceitar promessa de tal 

vantagem (art. 317, CP), não pressupõe que o pagamento seja proveniente 

somente de recursos ilícitos” (e-STJ fl . 72.843). Concluiu-se, dessa forma, não 

haver ilegalidade na decisão do juízo de primeiro grau no que diz respeito à 

prescindibilidade das provas requeridas.

De fato, conforme já explicitado pelo Tribunal de origem, o art. 400, § 

1º, do Código de Processo Penal autoriza o Magistrado a indeferir as provas 

que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele 

o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova 

requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justifi cada sua 

desnecessidade para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Estupro 

qualificado em continuidade delitiva. Pedido de diligência. Indeferimento. 

Alegação de cerceamento de defesa. Discricionariedade do magistrado. Decisão 

fundamentada. Constrangimento ilegal. Não ocorrência. 1. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma 

do Supremo Tribunal Federal, fi rmou-se no sentido de que o habeas corpus não 
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pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, 

sob pena de desvirtuar a fi nalidade dessa garantia constitucional, exceto quando 

a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem 

de ofício. 2. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, confere ao juiz do 

processo, destinatário fi nal das provas, avaliar a necessidade e a conveniência 

da realização das diligências requeridas pelas partes, indeferindo aquelas que se 

revelem protelatórias ou impertinentes, ou seja, que no seu entender se mostrem 

irrelevantes para o deslinde da controvérsia. 3. No caso, não se vislumbra, primo 

ictu oculi, nenhuma ilegalidade, nem cerceamento de defesa no indeferimento do 

pedido da defesa, formulado às vésperas do julgamento do apelo, de conversão 

do feito em diligência para realização de exame toxicológico no paciente, a fi m 

de mitigar-lhe a culpabilidade, porquanto devidamente motivada a rejeição do 

pleito. 4. Ainda que houvesse elementos específi cos, trazidos para comprovar a 

imprescindibilidade da diligência requerida, sua apreciação seria incabível nos 

estreitos limites do habeas corpus, visto ser evidente a inadequação da via eleita 

para a satisfação da pretensão deduzida. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 

306.886/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 19/03/2015, 

DJe 06/04/2015).

O tema já foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 

do Habeas Corpus n. 390.433/PR, de relatoria do Ministro Felix Fischer, que, ao 

indeferir liminarmente a petição, consignou que, “feita uma análise inicial dos 

requerimentos da defesa, bem como do indeferimento feito pelo Juízo de 1º 

grau, verifi ca-se que os dois primeiros requerimentos de provas periciais não teriam 

como provar, como acredita a defesa, que o Paciente não teria praticado as condutas 

que lhe são imputadas, pois como foi dito a Denúncia não faz uma ligação entre 

os contratos indicados e os valores supostamente recebidos pelo Paciente, já que 

peça acusatória trata de um ‘caixa geral de propina’”.

Relevante destacar, ademais, que, estando devidamente motivado o 

indeferimento da prova pericial, porquanto considerada inútil pelas instâncias 

ordinárias para a finalidade visada pela defesa, tem-se que não é dado ao 

Superior Tribunal de Justiça desconstituir referida conclusão, porquanto 

esbarraria na necessidade de revolvimento do arcabouço probatório, o que é 

vedado nos termos do verbete n. 7 da Súmula desta Corte.

A propósito:

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

Lesão corporal no âmbito doméstico. Indeferimento de prova. I) Ato devidamente 

motivado pelo magistrado. Discricionariedade regrada do julgador. Acórdão 

recorrido de acordo com o entendimento do STJ. Súmula 568/STJ. Necessidade 
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da prova. II) Reexame de matéria fático e probatória. Inadmissibilidade. Súmula 7/

STJ. Pleito absolutório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. 

Agravo regimental a que se nega provimento. 1. No termos do entendimento deste 

Superior Tribunal de Justiça “o indeferimento de produção de provas é ato norteado 

pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano 

que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências 

que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo 

§ 1º do art. 400 do Código de Processo Penal” (HC 180.249/SP, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 04/12/2012). Súmula 568/STJ. 2. Para alterar o 

entendimento das instâncias de origem, que com base em dados concretos dos 

autos afastaram a alegação de cerceamento de defesa por entenderem que as 

provas requeridas e indeferidas eram prescindíveis, seria necessário a incursão 

no arcabouço fático e probatório, procedimento incabível nas vias excepcionais 

(Súmula 7/STJ). 3. Para dissentir do entendimento da Corte a quo, que soberana na 

análise das circunstâncias fáticas da causa, manteve a condenação do recorrente 

nas penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal, seria inevitável o revolvimento do 

arcabouço carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância 

especial (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg 

no AREsp 1.228.012/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)

Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pleito de 

produção de prova (avaliação psicodiagnóstica do réu e da vítima) indeferido pelo 

magistrado. Alegado cerceamento de defesa. Não ocorrência. Princípio do livre 

convencimento motivado. Recurso desprovido. 1. Sem embargos acerca do amplo 

direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, 

ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, 

de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. 

Cabe, outrossim, a parte requerente, demonstrar a real imprescindibilidade na 

produção da prova requerida. Precedentes. 2. No caso em exame, após 7 anos sem 

que fosse realizada a avaliação psicodiagnóstica, por ausência de profi ssionais 

habilitados para tal fi m na comarca, o Juízo singular proferiu decisão indeferindo 

o pedido, dando prosseguimento ao feito. 3. Hipótese em que não se verifi ca 

a imprescindibilidade da prova pericial requerida, uma vez que a vítima já foi 

submetida à avaliação psicológica logo depois da suposta prática criminosa pelo 

recorrente, razão porque desnecessária a renovação da referida prova técnica. 

4. O patrono do recorrente deixou de demonstrar de que forma a sua avaliação 

psicológica poderia infl uenciar na solução da controvérsia, até mesmo porque 

a principal prova contra ele produzida consistiria no testemunho da vítima, 

inexistindo nos autos qualquer notícia de que teria algum distúrbio mental 

ou de que existiria alguma circunstância apta a afastar a sua responsabilidade 

pelos fatos narrados na denúncia. 5. Para uma melhor aferição acerca da concreta 

indispensabilidade da prova requerida durante a instrução, necessária seria uma 

profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência 
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incompatível com a via mandamental. 6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 

64.261/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, 

DJe 15/03/2017)

Nesse contexto, devidamente motivado o indeferimento da prova requerida 

pela defesa, haja vista ter sido considerada inútil para a fi nalidade visada pela 

defesa, não há se falar em violação dos arts. 158 e 400, § 1º, do Código de 

Processo Penal.

8. Violação do art. 7º, inciso X, da Lei n. 8.906/1994.

A defesa aponta, ainda, afronta ao art. 7º, inciso X, da Lei n. 8.906/1994, 

porquanto, “em 24/01/2018, na ocasião do julgamento, a despeito da 

fundamentada insurgência da defesa do recorrente, o Tribunal a quo concedeu 20 

minutos de sustentação oral ao Ministério Público, 10 minutos ao assistente de 

acusação, e assegurou às defesas apenas 15, muito embora os corréus, delatores 

informais, tenham, na prática, aderido ao polo ativo do feito criminal”.

Conforme esclarecido pelo Tribunal de origem, no julgamento dos 

embargos de declaração, “a determinação do Presidente desta Oitava Turma, 

Desembargador Federal Leandro Paulsen, está prevista no Regimento Interno 

desta Corte, especifi camente nos §§ 1º e 2º do artigo 172, in verbis: (...). Como 

se vê, diante da presença de corréus (litisconsortes), não representados pelo 

mesmo advogado, o prazo para acusação foi contado em dobro (30 minutos 

no total), dividido entre o representante do Ministério Público Federal e a 

assistente de acusação” (e-STJ fl s. 74.169/74.170).

Registrou-se, ainda, “consoante consignado pelo parquet em parecer”, que 

(e-STJ fl . 74.170):

basta o critério matemático para se perceber a fragilidade da tese. O Ministério 

Público Federal dispôs de vinte minutos para sua sustentação oral e o assistente 

de acusação de outros dez. A defesa de Luiz Inácio, quinze minutos e a defesa 

de Paulo Okamoto (sic), mais quinze minutos. Além disso, havia outros réus 

que poderiam ter se utilizado da Tribuna para defender seus clientes, o que 

naturalmente levaria a um tempo maior para a defesa do que para a acusação. 

Assim, do tempo efetivamente utilizado, pode-se contar trinta minutos divididos 

entre o Ministério Público Federal e a assistência da acusação e trinta minutos 

divididos entre a defesa de Luiz Inácio e a defesa de Paulo Okamoto (sic), em uma 

absoluta paridade matemática.’

De pronto, verifi co que não é possível conhecer da presente alegação, uma 

vez que o dispositivo apontado como violado não alberga a controvérsia trazida 
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pela defesa. Com efeito, o inciso X do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 cuida do uso 

da palavra, pela ordem, não fazendo qualquer referência ao tempo da sustentação 

oral. Nesse contexto, o recurso especial atrai a incidência do enunciado n. 284 

da Súmula do Supremo Tribunal Federal, haja vista a norma apontada como 

violada não possuir a abrangência pretendida pelo recorrente.

Como é cediço, a falta de correlação entre as normas apontadas como 

violadas e a discussão efetivamente trazida nos autos inviabiliza o conhecimento 

do recurso especial com relação às referidas violações. De fato, “a indicação 

de preceito legal federal que não consigna em seu texto comando normativo 

apto a sustentar a tese recursal e a reformar o acórdão impugnado padece de 

fundamentação adequada, a ensejar o impeditivo da Súmula 284/STF” (REsp 

n. 1.715.869/SP, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

7/3/2018).

No mesmo sentido:

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

Violação aos arts. 59 e 68, ambos do CP. Elevação da pena-base. Justifi cativa idônea. 

Alteração. Inviabilidade. Reexame fático e probatório. Súmula 7/STJ. Ofensa ao art. 

617 do CPP. Reformatio in pejus. Norma infraconstitucional que não alberga a 

tese ventilada. Fundamentação deficiente. Súmula 284/STF. Agravo regimental a 

que se nega provimento. 1. Consoante jurisprudência deste Sodalício Superior, 

“somente quando a dosimetria da pena mostrar-se teratológica é que deve ser 

modifi cada a reprimenda imposta pelo Juízo de primeiro grau, respeitando-se 

sua discricionariedade e valorizando a condição de que é ele que está mais 

próximo dos fatos e da realidade local. Ademais, para se modifi car as conclusões 

das instâncias ordinárias relativas à dosimetria da pena, mostra-se necessário o 

reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível 

com os estreitos limites do remédio heroico” (HC 184.325/DF, Rel. Ministro Nefi  

Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Ericson Maranho (Desembargador Convocado 

do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 04/12/2015). 2. O dispositivo de lei indicado como 

violado não alberga a pretensão recursal perquirida pelo recorrente, fato este que 

impossibilita a compreensão da controvérsia arguida nos autos, ante a defi ciência 

na fundamentação recursal. Enunciado 284 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1221928/MG, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

Processo Penal. Agravo regimental em recurso especial. Competência. Vara 

Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Tributária e 

Econômica e Crimes contra a Administração Pública. I - A jurisprudência desta 

eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de 

autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para 
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o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido 

cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara 

Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária 

e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado 

porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes. 

II - os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal 

porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a 

Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando 

normativo sufi ciente, por si só, para alterar a competência fi xada nas instâncias de 

origem. Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF (‘É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a exata 

compreensão da controvérsia’). Agravo desprovido. (AgRg no REsp 1.611.615/MT, 

Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Ainda que assim não fosse, a defesa efetivamente usou da palavra para 

realizar a sustentação oral, sendo observada a regra do regimento interno 

daquela Corte bem como a paridade matemática, conforme destacado no 

acórdão recorrido.

9. Contrariedade aos arts. 619, 231 e 479 do CPP - Ainda sobre o processo 

indevido e ilegal: desprezo às provas de inocência.

A defesa aponta violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, em 

virtude de o Tribunal não ter aclarado as omissões e contradições apontadas 

pela defesa, bem como em virtude de ter deixado de “considerar os documentos 

novos apresentados pelo recorrente sob o fundamento de que teria ocorrido 

‘preclusão consumativa’’.

Defende que “o compromisso do juiz criminal com a verdade real e as 

liberdades asseguradas na Carta Constitucional têm de superar os preciosismos 

procedimentais, que jamais poderão ser havidos como um fi m em si mesmo” (fl . 

74.582). Dessa forma, entende que a Corte local contrariou também o art. 231 

do Código de Processo Penal, ao afi rmar que “a Defesa não poderia oferecer 

documentos novos após a interposição de recursos, em evidente contrariedade 

ao dispositivo em questão, que permite a apresentação de documentos novos em 

qualquer fase do processo, excetuando-se vedações legais expressas” (fl . 74.582).

Por fi m, assevera que “a ‘preclusão consumativa’ suscitada pelos acórdãos 

recorridos não tem amparo na legislação federal. Ao contrário, a juntada dos 

documentos novos é expressamente prevista ‘em qualquer fase do processo’, 

não incidindo no caso concreto, à toda evidência, a limitação prevista no art. 
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479 do CPP”. Entende que seria possível “o indeferimento apenas no caso de 

os documentos terem natureza meramente protelatória ou tumultuária, o que, 

evidentemente, não é o caso dos autos” (e-STJ fl s. 74.583/74.584).

De início, destaco que para que haja violação ao art. 619 do Código de 

Processo Penal, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente 

padece de um dos vícios listados: ambiguidade, obscuridade, contradição e 

omissão; e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o 

vício. Contudo, não é o que se verifi ca na hipótese.

A Corte local, ao analisar os embargos de declaração, consignou, de plano, 

que “a simples insurgência da parte contra os fundamentos invocados e que 

levaram o órgão julgador a decidir não abre espaço para o manejo dos embargos 

de declaração, devendo ser buscada a modifi cação pretendida na via recursal 

apropriada” (e-STJ fl . 74.161). No mais, refutou um a um os pontos trazidos pela 

defesa, fazendo referência expressa ao que já decidido no acórdão embargado.

Observa-se, portanto, que, diferentemente do que alega o recorrente, a 

Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos trazidos no 

recurso de apelação, apresentando fundamentos sufi cientes e claros para refutar 

as alegações deduzidas, razão pela qual foram rejeitados os aclaratórios.

Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se 

conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco 

ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual 

limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.

Dessa forma, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do 

recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da decisão, a qual não acolheu 

todas as teses defensivas. Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido 

acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação 

em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de 

Processo Penal.

Com efeito, “demonstrado, por ocasião do julgamento dos embargos 

de declaração, de forma satisfatória e sufi ciente, que o acórdão embargado 

não padecia de qualquer vício e que o embargante em verdade pretendia, 

com o recurso, obter a reforma do julgamento, desnecessária e prolixa seria 

qualquer manifestação adicional a respeito do tema, visto que esgotada a matéria 

debatida”. (AgRg no REsp 1695267/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta 

Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018)
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No mesmo sentido:

Processo Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no agravo em 

recurso especial. Revisão do julgado. Impossibilidade. Inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade. Embargos infringente de ação penal originária. 

Ausência de previsão legal. Fins de prequestionamento. Não cabimento. 

Embargos rejeitados. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os 

embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, 

contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, 

portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 2. O argumento 

de que o enunciado da Súmula 83 do STJ aplica-se somente aos recursos especiais 

interpostos com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece 

subsistir, uma vez que o entendimento adotado por esta Corte Superior é o de que 

“esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea 

a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro Joel 

Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 3. O órgão 

julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela 

parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, 

de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 4. 

(...). (EDcl no AgRg no AREsp 1.224.190/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta 

Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)

Penal e Processo Penal. Agravo regimental em recurso especial. Violação do 

art. 619 do CPP. Não ocorrência. Ausência de omissão no acórdão recorrido. 

Interrogatório realizado por videoconferência. Nulidade relativa. Ausência de 

demonstração do prejuízo. Pas nullite sans grief. Recurso especial improvido. 

Agravo regimental não provido. 1. A matéria levada a julgamento pelo Tribunal 

local foi fundamentadamente decidida, não tendo ocorrido omissão no aresto. 2. 

Não se declara nulidade no processo se não resta comprovado o efetivo prejuízo, 

em obséquio ao princípio pas de nullité sans grief positivado no artigo 563 do 

Código de Processo Penal e consolidado no enunciado n. 523 da Súmula do 

Supremo Tribunal Federal 3. No caso concreto, além de ter ocorrido a preclusão 

por falta de impugnação no momento oportuno, não houve prejuízo à parte, 

pois a prova da mobilidade do corréu foi solicitada por outros meios, qual seja, o 

exame pericial. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1726134/SP, Rel. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 

04/06/2018).

Além disso, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, 

prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “o julgador 

não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao 

proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja 

possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte” 
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(AgRg no AREsp 1.009.720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

Nesse sentido, ainda, o seguinte precedente desta Corte:

Embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria 

constitucional. Alegada omissão, no acórdão recorrido, de menção a dispositivos 

constitucionais e convencionais que teriam sido violados. Embargante que, nas 

razões do recurso ordinário em mandado de segurança sequer mencionou os artigos 

da Constituição Federal ou de tratados internacionais que teriam sido violados. 

Inexistência de omissão a reconhecer. Embargos rejeitados. I - Não tendo sido 

mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em 

mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos 

constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar 

de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais 

dispositivos. II - “O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses 

expostas no recurso, ainda que para fi ns de prequestionamento, desde que demonstre 

os fundamentos e os motivos que justifi caram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg 

no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe 01/02/2017). III - 

Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no 

recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, 

por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a 

ser reconhecida. IV - Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos 

de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, 

contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, 

hipóteses que não se verificam no caso concreto. Embargos de Declaração 

conhecidos, mas rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RMS 50.590/ES, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017)

Ademais, no que concerne aos documentos novos juntados pela defesa, 

a Corte local consignou que “o Código de Processo Penal estabelece um rito 

a ser seguido nas ações penais, não havendo previsão de ‘prazo eterno’ para 

recursos, tampouco possibilita a juntada de provas em qualquer fase. No caso, 

a oportunidade para a oposição dos embargos de declaração se esgotou com o 

protocolo do recurso, em 20/02/2018, último dia de prazo, inexistindo qualquer 

peculiaridade que justifi que a pretendida emenda da petição. Há, assim, clara 

preclusão consumativa”. Destacou, ademais, que “a fase instrutória já há muito 

está encerrada. Prolatada sentença e julgadas as apelações por este Tribunal, 

é inviável a reabertura da instrução e a apreciação de documento só agora 

colacionado”. (e-STJ fl s. 74.184/74.185).

Ao analisar os segundos embargos de declaração opostos pela defesa 

do recorrente, a Corte local destacou que “não há qualquer omissão a ser 
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sanada, tendo em vista que o não conhecimento das petições mencionadas e 

dos documentos nelas anexados restou devidamente fundamentado no item 

‘3.’ do acórdão embargado. Ainda que o dispositivo mencionado estabeleça 

a possibilidade de juntada de documentos em qualquer fase do processo, tal 

permissão não é absoluta e tampouco autoriza a reabertura da instrução ao bem 

entender da defesa, ainda mais no caso, em que juntadas as peças quando já haviam 

sido julgadas as apelações interpostas e confi rmada a sentença condenatória” 

(e-STJ fl s. 74.382/74.383).

Por fim, consignou que, “além de afirmada a preclusão consumativa, 

ressaltou-se no acórdão embargado que a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva em 

nenhum momento requereu a oitiva de João Vaccari, bem como a irrelevância 

do quanto teria sido consignado por Márcio Faria considerando o contexto 

probatório amplamente debatido no acórdão que julgou as apelações. Ainda, 

entendeu-se ser inusitada, fantasiosa e sem qualquer proveito para o processo a 

tese de eventual colaboração informal entre autoridades brasileiras e americanas. 

Sem sucesso, pois, os embargos no ponto” (e-STJ fl s. 74.383).

Como visto, não há se falar em ofensa ao art. 619 do Código de Processo 

Penal, no que concerne aos documentos novos, porquanto operada a preclusão 

consumativa. Ademais, não se verifi ca ofensa ao art. 479 do Código de Processo 

Penal, porquanto se trata de norma específi ca do procedimento relativo aos 

processos da competência do Tribunal do Júri, inserida no Capítulo II do 

Código de Processo Penal. Note-se que se trata de dispositivo que disciplina a 

apresentação de documentos durante o julgamento pelo Júri, não albergando, 

portanto, a tese da defesa no sentido de que se trata de norma que autoriza a 

apresentação de documentos em qualquer momento processual, ainda que se 

tratasse de crime doloso contra a vida.

Por fi m, embora o art. 231 do Código de Processo Penal disponha que 

“as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”, 

não é possível fazer a leitura do referido dispositivo de forma isolada, 

descontextualizada das demais regras do processo penal. Com efeito, referida 

regra não autoriza a apresentação de documentos após a interposição do recurso 

cabível, porquanto não tem o condão de se sobrepor ao instituto da preclusão 

consumativa.

No mais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, referida 

regra não é absoluta nem enseja, a critério da defesa, a reabertura da instrução, 

principalmente quando os documentos juntados forem manifestamente 

protelatórios ou tumulturários. Não se pode descurar que o processo é uma 
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marcha para frente, motivo pelo qual não é possível a reabertura da instrução 

processual a todo momento, principalmente como na presente hipótese, em 

que já haviam sido julgadas as apelações interpostas e confi rmada a sentença 

condenatória.

A propósito:

Processual Penal. Apropriação indébita previdenciária. Alegação de 

cerceamento de defesa. Não apreciação do aditamento das razões recursais e 

documentos correlatos que supostamente comprovariam a tese de inexigibilidade 

de conduta diversa em razão da insufi ciência fi nanceira da empresa. Princípio da 

unirrecorribilidade. Preclusão consumativa. Art. 231 do CPP. Possibilidade de juntada 

de documento em qualquer fase processual. Regra não absoluta. Ordem de habeas 

corpus não conhecida. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento 

da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus 

substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão 

da ordem de ofício nos casos de fl agrante constrangimento ilegal. 2. Em harmonia 

ao princípio da unirrecorribilidade recursal, que prescreve a impossibilidade da mesma 

parte manejar mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, fi ca vedada a prática 

de qualquer ato processual posterior à interposição do apelo pela defesa do paciente, 

ainda que seja com intuito de aditar às razões recursais, uma vez que operada a 

denominada preclusão consumativa. 3. A regra insculpida no art. 231 do CPP, no 

qual se estabelece que as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase 

do processo não é absoluta, sendo que nas hipóteses em que forem manifestamente 

protelatórias ou tumultuárias podem ser indeferidas pelo magistrado. 4. Na espécie, 

é inoportuna a juntada dos documentos que supostamente comprovariam a 

difi culdade fi nanceira da empresa, tanto pela sua extemporânea juntada na fase 

recursal, quanto pela sua irrelevância ou falta de força probante para desconstituir 

a convicção do julgador formada ao sentenciar, já que consoante bem anotado no 

acórdão impugnado, a documentação sequer era contemporânea ao fato delitivo 

apurado na ação penal originária. 5. Acórdão lavrado em decorrência do disposto 

no art. 52, inciso IV, “b”, do RISTJ, nomeadamente porque a Relatora originária não 

mais compõe a Quinta Turma desta Corte Superior. 6. Ordem de habeas corpus 

não conhecida. (HC 250.202/SP, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora 

Convocada do TJ/SE), Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado 

em 10/09/2013, DJe 28/11/2013)

Não verifi co, portanto, as violações apontadas.

10. Negativa de vigência ao art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/2013 - 

Chamamento de corréu.

A defesa aponta violação do art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/2013, por 

considerar que “o depoimento do corréu Léo Pinheiro, ex-Presidente da 
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OAS, foi o argumento essencial do decreto condenatório. Apesar da exaustiva 

instrução processual, não há um único elemento de prova, oral ou documental, 

que confirme ter o ora recorrente solicitado, aceito ou recebido vantagem 

indevida” (e-STJ fl . 74.587).

O Tribunal de origem, ao analisar a insurgência da defesa, consignou que 

(e-STJ fl . 72.893/72.894):

As palavras do corréu podem ser utilizadas se reveladas com espontaneidade 

e coerência, suportada por outros indícios, bem como sujeita ao contraditório. 

Tal exegese é extraída do disposto nos arts. 188 a 197 do Código de Processo 

Penal, destacando-se o direito de reperguntas às partes e a interpretação da 

confi ssão (com a chamada de corréu) segundo os demais elementos de convicção 

porventura existentes.

Espontaneidade, esclareça-se, não signifi ca dizer que o corréu não objetive, 

com a colaboração, obter benefícios de ordem processual, como, no mínimo, a 

redução da pena pela atenuante da confi ssão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP) ou 

outro previsto na legislação (como nas Leis n. 9.613/88 e 9.807/99). Dessa forma, 

são válidos os depoimentos prestados por colaboradores e por corréu, sendo que 

seu valor probatório está a depender da sintonia como os demais elementos de 

convicção existentes nos autos.

3.1.3. É certo que a regra do § 16 do art. 4º da Lei 12.850/2013 prevê reservas 

quanto à utilização exclusivamente da palavra de um colaborador para fi rmar o 

decreto condenatório, in verbis:

§ 16. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas 

nas declarações de agente colaborador.

Isso porque as palavras do colaborador devem ser colhidas com redobradas 

cautelas, inclusive comparando-as com os depoimentos de testemunhas. Todavia, 

havendo diversos colaboradores asseverando, em processos, momentos e 

contextos distintos, fatos no mesmo sentido, entendo que a regra acima transcrita 

deixa de ser imperativa, haja vista que a possibilidade de eventual acerto de um 

depoimento por outro perde força.

Asseverou, no mais, que “os seus depoimentos devem ser lidos com o 

mesmo cuidado, sendo indispensável o exame dos demais elementos de prova 

para que seja, ou não, dada credibilidade. Assim, da pluralidade de depoimentos 

em consonância com a tese da acusação, há de se constatar a existência de provas 

outras com eles compatíveis” (e-STJ fl . 72.894).

Como visto, da leitura do acórdão recorrido, verifi ca-se que a condenação do 

recorrente foi proferida e confi rmada com base não apenas em um depoimento, 
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mas em extenso arcabouço probatório que o confi rma. Ademais, o corréu Léo 

Pinheiro foi ouvido na condição de interrogado e não como colaborador (e-STJ 

fl . 72.891).

Manifesta, assim, a ausência de violação do § 16 do art. 4º da Lei n. 

12.850/2013, o qual impede “condenação proferida com fundamento apenas nas 

declarações de agente colaborador”.

Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso especial. Falsidade ideológica. Denunciação 

caluniosa. Materialidade e autoria. Comprovação. Vasto conjunto probatório. 

Absolvição. Impossibilidade. Súmula 7 do STJ. Dosimetria. Idoneidade. Bis in idem. 

Não ocorrência. 1. Os pleitos de absolvição ou de desclassifi cação dos delitos de 

falsidade ideológica e denunciação caluniosa para o de abuso de autoridade 

esbarram no óbice da Súmula n. 7 do STJ, porquanto implicaria, inevitavelmente, 

rever as premissas fáticas que nortearam as instâncias ordinárias, providência 

essa vedada em sede de recurso especial. 2. Condenação baseada não apenas 

nas declarações do delator, mas em todo um acervo de provas documentais e 

testemunhais. Ausência de ofensa ao artigo 4º, § 16, da Lei n. 12.850/2013. 3. É 

legítima a emissão de juízo negativo sobre as vetoriais que orientam a fi xação da 

pena-base com fundamento em elementos concretos dos autos. 4. Crime que se 

reveste de maior reprovabilidade pelo fato de ter sido praticado por quem exercia 

cargo de juiz federal, com vasto conhecimento na matéria penal e processual 

penal, se comparado ao funcionário público comum. 5. Não configura bis in 

idem a consideração negativa da culpabilidade, dado o grau de censurabilidade 

a conduta, que exorbita àquela praticada pelo servidor público comum, com o 

aumento de pena previsto no art. 299, parágrafo único do CP. 6. A consideração 

acerca dos motivos do crime de falsidade ideológica foi devidamente negativada, 

pois além de o acusado ter forjado uma delação premiada para ter elementos para 

praticar outro crime (denunciação caluniosa), a conduta praticada por ele teve 

outros refl exos. 7. Não é desarrazoada a consideração negativa das circunstâncias 

do delito da falsidade ideológica, considerando que o crime foi praticado em 

plena audiência, dentro das dependências da Justiça Federal, e com o uso de 

outros servidores públicos federais, fatos que merecem maior censurabilidade. 8. 

Agravo desprovido. (AgRg no REsp 1.735.771/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)

11. Negativa de vigência aos arts. 616 e 196 do CPP.

O recorrente aponta ofensa aos arts. 616 e 196 do Código de Processo 

Penal, se limitando a afi rmar que “embora se apegue às declarações do corréu, 

o Tribunal a quo se recusou a colher novo depoimento do recorrente” (e-STJ fl . 
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74.593). No ponto, nem ao menos é possível compreender em que consiste a 

alegada violação.

Com efeito, o art. 616 do Código de Processo Penal dispõe que “no 

julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a 

novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras 

diligências”. E o art. 196 do referido Diploma disciplina que “a todo tempo o 

juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado 

de qualquer das partes”.

Ora, conforme explicitado pela Corte local, o disposto no art. 616 do 

Código de Processo Penal, no sentido de autorizar novo interrogatório, 

reinquirição de testemunhas ou a realização de novas diligências, não traz 

faculdade aos réus e ao Ministério Público Federal, mas ao relator, quando 

entender haver dúvida a respeito de fatos. Tal prerrogativa, contudo, deve ser 

utilizada com cautela” (e-STJ fl . 72.875).

Ressaltou-se, ademais, que (e-STJ fl . 72.877):

Tal entendimento foi reafi rmado em decisão inicial pelo Ministro Felix Fischer 

no HC n. 404.030/PR, impetrado em razão de indeferimento em apelação criminal 

correlata. Em breve síntese, indicou o e. Relator naquela Corte Superior que ‘o 

art. 616 do CPP (que permite aos tribunais, antes do julgamento da apelação, 

determinar outras diligências) é, de fato, uma faculdade, de modo que (...) cabe ao 

próprio Tribunal decidir pelo uso ou não da faculdade que a lei lhe confere’.

Na hipótese, sequer de produção de prova se trata. A simples insatisfação da 

defesa com o seu interrogatório e o interesse de novamente se manifestar sobre 

os fatos a respeito dos quais já foi o réu interrogado, não abre espaço à utilização 

do estatuído no art. 616 do Código de Processo Penal.

Em segundo, da premissa trazida não decorre logicamente a conclusão de 

necessidade de que o réu seja reinterrogado pelo Tribunal. Tal proceder signifi caria, 

pois, violação à competência do juízo de origem, a quem cabe a condução do feito.

Lembrando que a competência do Tribunal para o caso é recursal, eventual 

reconhecimento de invalidade no interrogatório conduziria à nulidade do feito e o seu 

retorno ao primeiro grau para designação de novo ato, mas nunca a sua realização 

pelo Órgão Recursal em sobreposição ao juízo constitucionalmente competente.

Nesse contexto, verifi co que os dispositivos considerados violados não 

albergam a pretensão do recorrente, a qual, ademais, fi cou defi cientemente 

explicitada no recurso especial. Como é cediço, a falta de correlação entre 

as normas apontadas como violadas e a discussão efetivamente trazida nos 
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autos inviabiliza o conhecimento do recurso especial com relação às referidas 

violações.

De fato, “a indicação de preceito legal federal que não consigna em seu 

texto comando normativo apto a sustentar a tese recursal e a reformar o acórdão 

impugnado padece de fundamentação adequada, a ensejar o impeditivo da 

Súmula 284/STF” (REsp n. 1.715.869/SP, Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 7/3/2018).

No mesmo sentido:

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

Violação aos arts. 59 e 68, ambos do CP. Elevação da pena-base. Justifi cativa 

idônea. Alteração. Inviabilidade. Reexame fático e probatório. Súmula 7/STJ. 

Ofensa ao art. 617 do CPP. Reformatio in pejus. Norma infraconstitucional que 

não alberga a tese ventilada. Fundamentação defi ciente. Súmula 284/STF. Agravo 

regimental a que se nega provimento. 1. (...). 2. O dispositivo de lei indicado como 

violado não alberga a pretensão recursal perquirida pelo recorrente, fato este que 

impossibilita a compreensão da controvérsia arguida nos autos, ante a defi ciência 

na fundamentação recursal. Enunciado 284 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1.221.928/MG, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

Não conheço, portanto, do recurso especial no ponto, em virtude da 

incidência, por analogia, do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal 

Federal.

12. Contrariedade ao art. 317, caput, do CP - Corrupção virtual e Crime sem 

conduta.

Superadas as preliminares analisadas pela Corte local, a defesa se insurge, 

ainda, contra o mérito da ação penal, apontando ofensa ao art. 317, caput, 

do Código Penal, “na medida em que o recorrente foi condenado por receber 

a vantagem consistente no imóvel, mas o aresto reconhece que ele nunca teve 

a propriedade ou a posse, isto é, que o bem nunca ingressou em sua esfera 

patrimonial”. Conclui, assim, que, “a toda evidência, sua conduta é atípica” 

(e-STJ fl . 74.594).

Considera, no mais, que “emerge com nitidez da própria base empírica 

dos arestos recorridos que o recorrente jamais teve qualquer relação jurídica 

com a BANCOOP. Quem mantinha essa relação jurídica era sua esposa, que, 

posteriormente, diante do encerramento do regime de cooperativa após a 
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transferência da construção do edifício para a OAS Empreendimentos, pediu na 

Justiça a devolução dos valores que havia investido”. Defende, dessa forma, que a 

conduta da esposa do recorrente não lhe pode ser atribuída.

De início, no que concerne à ausência de transferência da titularidade do 

triplex, consta de forma expressa no acórdão recorrido, que “as provas diretas 

e indiciárias são insofi smáveis quanto ao recebimento de valores e bens por parte 

do ex-Presidente, pagos pela empresa OAS Empreendimentos por determinação 

de Léo Pinheiro, que, aliás, é confesso quanto aos fatos. A inexistência de prova 

material da transferência do domínio ou da posse não serve para afastar as conclusões, 

ao revés, reforça a compreensão de que tudo foi feito com a intenção de ocultar a 

verdadeira titularidade e o destinatário dos benefícios” (e-STJ fl s. 73.000).

Registrou-se, ademais, que “a transferência da propriedade em favor do 

agente é antagônica ao branqueamento e, por isso, tal ausência não desnatura o crime 

de lavagem de dinheiro, como já explicado em passagens anteriores. Todavia, para 

reforçar, vale repetir que a Lei n. 9.613/98 não tipifi ca a propriedade formal, mas 

sim a sua ocultação ou dissimulação, além da ‘natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação’” (e-STJ fl . 73.007).

O acórdão recorrido contextualizou os fatos, discorrendo que (e-STJ fl s. 

72.938/72.939):

O Grupo OAS, especifi camente no tocante ao Consórcio CONEST/RNEST em 

obras na Refi naria do Nordeste Abreu e Lima - RNEST e no Consórcio CONPAR 

em obras na Refi naria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, realizou o pagamento de 

propina no valor estimado de R$ 87.624.971,26, correspondente a 3% sobre a parte 

correspondente da Construtora OAS nos empreendimentos referidos.

Cerca de 1% desse valor teria sido destinado especifi camente a agentes políticos 

do Partido dos Trabalhadores, pagos por um caixa geral de propinas que computava 

crédito em favor da agremiação.

Do total reservado ao partido, R$ 3.738.738,00 teriam sido destinados 

especificamente ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representados pelo 

apartamento 164-A, triplex, do Condomínio Solaris, de matrícula n. 104.801 do 

Registro de Imóveis do Guarujá/SP, sem que houvesse pagamento da totalidade do 

preço correspondente. Há, com isso, ainda que desprezados os mobiliários, no 

mínimo vantagem indevida decorrente da diferença de preço entre uma e outra 

unidade.

Historiando os fatos, quando o empreendimento imobiliário pertencia à 

BANCOOP - Cooperativa Habitacional dos Bancários, Luiz Inácio Lula da Silva teria 

pago parte por um apartamento simples (n. 141-A), cerca de R$ 209.119,73, mas o 

Grupo OAS disponibilizou a ele, ainda em 2009, o apartamento 164-A, triplex, sem 

que fosse cobrado qualquer acréscimo.
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Posteriormente, em 2014, o apartamento passou por benfeitorias, a cargo 

do Grupo OAS para atender ao ex-Presidente, sem que houvesse igualmente 

pagamento de preço. Estima o MPF o valor da vantagem indevida em cerca de 

R$ 2.424.991,00, assim discriminada: R$ 1.147.770,00 correspondente à diferença 

entre o valor pago e o preço do apartamento entregue e R$ 1.277.221,00 em 

reformas e na aquisição de bens para o apartamento.

(...).

Diz-se que, do total de propina originária dos contratos RNEST e REPAR, R$ 

13,5 milhões eram destinados ao PP, R$ 6 milhões ao PSDB e R$ 16 milhões ao PT 

- Partido dos Trabalhadores.

Os R$ 16 milhões administrados pelo caixa único da OAS foram direcionados 

ao Partido dos Trabalhadores. Parcela deste total foi redirecionada ao pagamento 

do triplex destinado ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tal clareza 

é fundamental, pois há consequências jurídicas importantes, dentre elas, 

a constatação do momento em que de fato teria ocorrido o recebimento de 

vantagem para fi nalidades pessoais do apelante.

A Corte local anotou, ainda, por oportuno, que “as expressões ‘concessão’ 

ou ‘destinação’ não devem ser interpretadas dentro de qualquer concepção 

jurídica, mas sim como indicativos da sequência de fatos que culminaram com 

os atos de corrupção passiva, assim entendida como o recebimento de vantagem 

indevida materializada no próprio imóvel” (e-STJ fl . 72.940).

Consta, também, com relação aos fatos, que “é incontroverso que a esposa 

do ex-Presidente, Marisa Letícia Lula da Silva, fi rmou termo de adesão ao 

empreendimento com a BANCOOP, relativamente à unidade 141 do edifício”. 

No entanto, o acervo probatório revela que foi destinada, reformada e mobiliada 

para o apelante, a seu pedido, a unidade triplex, com recursos ilícitos auferidos 

pela empreiteira em contratos com a Petrobras (e-STJ fl . 72.941).

De acordo com a Corte local, o histórico da construção do edifício autoriza 

uma melhor compreensão dos fatos (e-STJ fl . 72.942 e 72.944/72.945):

O empreendimento foi originariamente titularizado pela BANCOOP e 

posteriormente transferido para a OAS Empreendimentos por força de 

difi culdades fi nanceiras enfrentadas pela primeira (reforçadas pelo ajuizamento 

de ação por associação de cooperados de outro empreendimento, no qual a OAS 

interveio em face da assunção da construção - evento 3, comp226).

Aliás, foram justamente as difi culdades fi nanceiras que fomentaram o contato 

entre a BANCOOP e a OAS, para que a construtora viesse a assumir diversas 

obras, dentre elas a do edifício no Guarujá. A transferência do empreendimento 
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está provada e o contrato de compromisso de compra e venda acha-se 

encartado aos autos (evento 3 - comp213), onde não há apenas a transferência 

do empreendimento, mas da própria titularidade do terreno, que se achava 

matriculado sob n. 68.085, no respectivo Cartório do Guarujá/SP.

A OAS, além de adquirir o terreno onde estava sediado o empreendimento, 

expressamente anuiu em transformar-se em incorporadora do edifício, na 

forma da Lei das Incorporações (Lei n. 4.591/64). Referido acordo, datado de 08 

de outubro de 2009, estabelecia a realização de assembleia dos condôminos 

para aprovação da avença, bem como prazo para a ‘demissão’ para aqueles que 

pretendessem rescindir o contrato (capítulo VIII, do contrato).

(...).

O ajuste previa o chamamento de todos os associados para uma assembleia, 

onde cada condômino deveria fazer uma das opções possíveis sobre o destino 

do empreendimento: aderir à nova forma de conclusão da obra, assinando termo 

de acordo, ou optar por rescindir o contrato. A ausência de manifestação do 

cooperado, na forma dos itens 8.2 e 8.3 do acordo fi rmado, implicaria em violação 

de decisão assemblear e, por consequência, a ‘demissão’ do cooperado do grupo.

Ocorre que, da assembleia realizada em 27/10/2009, convocada pelo Diretor 

Presidente da BANCOOP (evento 3 - comp214) e na qual foi aprovado o acordo, não 

redundou nenhuma ação positiva por parte do apelante Luiz Inácio Lula da Silva e 

de sua esposa Marisa Letícia. Isto é, não requereram a ‘demissão’ como cooperados, 

como também não assinaram termo de adesão ao novo empreendimento.

Todavia, há prova da adesão, na medida em que também ali consta informação 

da adquirente do empreendimento (OAS Empreendimentos) prestada ao Ministério 

Público de São Paulo, em sede de ação civil pública, que, das 112 unidades, ‘foram 

vendidas 111 (cento e onze) unidades do empreendimento para ex-cooperados da 

BANCOOP, bem como 1 (uma) unidade do empreendimento para novo adquirente’ 

(evento 3 - comp226 - p. 4-5).

Equivale dizer, todas as unidades estavam vendidas, inclusive a 

implicitamente destinada ao ex-Presidente.

3.3.5.2. A defesa sustenta, porém, que teria havido rescisão do contrato, porque 

o apelante e sua esposa nunca fi rmaram qualquer compromisso de transferência 

de uma unidade para outra, tampouco optaram em reaver os valores aplicados 

na compra da unidade a tempo e modo fi rmado na assembleia de condomínio. 

Posteriormente, no entanto, Marisa Letícia Lula da Silva ingressou com ação 

cível contra a BANCOOP e a OAS Empreendimentos pleiteando a devolução dos 

valores pagos; aponte-se, somente em 19/07/2016 (evento 85, out12).

Como ressaltado acima, não há prova de qualquer manifestação de vontade 

expressa do apelante ou de sua esposa por ocasião da assembleia que disciplinou 

a assunção do empreendimento pela OAS Empreendimentos, malgrado os 

condôminos/cooperados tenham sido chamados a fazê-la.
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A consequência jurídica de silêncio seria a exclusão (‘demissão’) do cooperado 

(itens 8.2 e 8.3). Ocorre que não há nos autos qualquer iniciativa, por parte do 

cooperado ou da empreiteira, quanto à exclusão, podendo-se concluir, dos indícios, 

que a relação jurídica se manteve.

Tanto é assim, que os compromissários adquirentes continuaram vertendo 

mensalidades até setembro/2009. Mais do que isso, o imóvel constou 

expressamente na declaração de imposto de renda conjunta do casal Lula da Silva 

até o exercício de 2015, ano-calendário 2014. Somente na declaração seguinte (ano-

calendário 2015) houve a exclusão do referido compromisso de compra e venda da 

declaração de ajuste anual.

Após a transcrição de alguns depoimentos de pessoas que atuaram na 

reforma da unidade - Mariuza Aparecida da Silva Marques, Armando Drage 

Magri, Igor Ramos Pontes, Arthur Hermógenes Sampaio Neto e Mário da 

Silva Amaro, Rosivane Soares Cândido -, bem como do zelador do Condomínio 

Solaris - José Afonso Pinheiro -, a Corte de origem concluiu, “com toda a 

certeza, que, ao longo do ano de 2014, foram feitas visitas ao apartamento pelo 

apelante e seus familiares, bem como foram realizadas reformas custeadas pela 

OAS Empreendimentos” (e-STJ fl . 72.954).

Destacou-se que o réu Paulo Roberto Gordilho, em seu interrogatório, 

informou que (e-STJ fl . 72.955/72.956):

(...) ao tempo dos fatos era Diretor Técnico da OAS Empreendimentos, tendo 

conhecimento desde uma determinada reunião de Diretoria da empresa que 

o apartamento triplex, unidade 164-A, do Edifício Solaris, era destinado ao ex-

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (‘Não, numa reunião de diretoria em 2011, por 

aí, foi mostrado o apartamento, esse está reservado para o ex-presidente.’). Afi rma 

que todos dentro da diretoria da OAS Empreendimentos sabiam da reserva do 

apartamento. Relatou que a customização do apartamento somente ocorreu em 

2014, embora o imóvel já estivesse reservado antes disso. Disse que esteve na 

segunda visita ao apartamento, da qual participaram Marisa Letícia e Fábio Lula 

da Silva (esposa e fi lho do ex-Presidente).

(...).

As informações de Paulo Roberto Gordilho ganham maior relevância quando 

esclarece os codinomes pelos quais eram tratados o ex-Presidente e a ex-Primeira 

Dama, bem como o fato de ter apresentado pessoalmente os projetos de reforma 

e da cozinha em visita havida em São Bernardo do Campo, na residência do 

apelante Luiz Inácio.

Já o réu Roberto Moreira Ferreira declarou, em seu interrogatório (e-STJ 

fl . 72.958):
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(...) ter assumido a função de Diretor Regional de Incorporação da OAS no 

início de 2014. Confi rmou que a cota adquirida por Marisa Letícia era referente 

à unidade 141, mas que o apartamento triplex, n. 164, do Edifício Salinas, do 

Condomínio Solaris, estava reservada para o ex-Presidente.

Segundo relatou, esteve presente na visita que o réu e sua falecida esposa 

fi zeram à unidade, após o que foram feitos projetos de reforma e respectivos 

orçamentos, bem como projeto de cozinha e armários, contratados junto à 

empresa Kitchens. Disse, ainda, que foram comprados eletrodomésticos e que 

fazia tudo sob as ordens de Fábio Yonamine. Confirmou ter participado das 

reformas, sabendo que seriam destinadas à unidade do apelante Luiz Inácio Lula 

da Silva: (...).

Nesse contexto, o Tribunal de origem assentou que “o conjunto probatório 

permite um juízo afirmativo sobre a existência de prova acima de dúvida 

razoável de que o apartamento triplex, desde o início, inclusive antes mesmo da 

assunção das obras pela empreiteira OAS, foi reservado ao apelante Luiz Inácio 

Lula da Silva e assim permaneceu após a OAS assumir o empreendimento. 

Ainda, também há prova acima de dúvida razoável de que as reformas, compra 

da cozinha e utensílios foram feitas em favor do ex-Presidente, em customização 

feita a pedido e consoante projeto aprovado por este e sua esposa” (e-STJ fl . 

72.973).

Destacou, no mais, que o recebimento pessoal dessa vantagem, “decorre 

de desígnio autônomo em relação à corrupção havida em favor do Partido 

dos Trabalhadores. Esta se deu mediante o extenso esquema de corrupção 

havido no seio da Petrobras, com destinação de recursos de contratos obtidos 

mediante ajuste de vontades dos concorrentes, em benefícios de diversas pessoas 

e partidos políticos. Já em relação ao apartamento e suas melhorias, a vantagem 

está deslocada no tempo e no espaço em relação ao recebimento anterior. Há 

nova linha de nexo causal, no mínimo relativamente à diferença de preço entre 

a unidade adquirida (141) e aquela que lhe fora destinada (164-A) e os custeios 

das reformas e mobiliários, ainda que o dinheiro tenha a mesma origem espúria” 

(e-STJ fl s. 72.973/72.974).

Sobre a ausência de transferência, Léo Pinheiro esclareceu que (e-STJ fl s. 

72.981/72.982):

Juiz Federal:- Não sei se eu entendi muito bem, o senhor disse que lá desde o 

início, em 2009 e 2010, esse apartamento não foi formalmente transferido para o 

ex-presidente por qual motivo mesmo?

José Adelmário Pinheiro Filho:- O Vaccari me pediu que não fi zesse, me liberou 

para venda da unidade que teria sido escolhida, a unidade tipo, e que a unidade 
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que pertenceria à família do presidente fi caria em nosso nome, eu teria uma 

orientação; em 2010 eu o procurei, tinha problema de campanha política, 

esperou-se, por causa da matéria do...

Juiz Federal:- Ele falou isso ao senhor?

José Adelmário Pinheiro Filho:- O João Vaccari falou comigo e o Paulo Okamotto.

Juiz Federal:- Que não era para fazer a transferência?

José Adelmário Pinheiro Filho:- Que não era para fazer transferência, e assim 

ficou até o final, como nós íamos resolver eu lhe confesso que a partir de 

novembro eu não...

Juiz Federal:- Qual era a explicação que o senhor dava para o pessoal da OAS 

Empreendimentos de porque não fazer a transferência desse imóvel, porque fazer 

essas reformas todas?

José Adelmário Pinheiro Filho:- Ainda existia nesse empreendimento em 2014 

mais de 20 e poucas unidades que não tinham ainda sido comercializadas, 

mas era claro que ficava evidente porque tinha uma determinação de não 

comercializar essa unidade, e é norma, é padrão numa incorporadora ela não fi car 

com unidades depois de entregue, inclusive é por isso que tem essas feiras, essas 

coisas de imóveis, que ninguém, isso é um transtorno dentro do negócio como 

um todo.

Juiz Federal:- Mas qual era a explicação então que o senhor dava para os 

executivos da OAS Empreendimentos?

José Adelmário Pinheiro Filho:- Que depois ia ser encontrada uma forma de 

transferência para alguém que o presidente determinasse ou para a família dele 

mesmo.

Juiz Federal:- Eles sabiam que o imóvel era do ex-presidente, que estava 

destinado ao ex-presidente?

José Adelmário Pinheiro Filho:- Sabiam, em 2010 isso fi cou muito claro e público 

pelo jornal.

Juiz Federal:- Certo. Mas eles não sabiam da parte, que o senhor mencionou 

depois, que isso foi abatido num acerto com o senhor João Vaccari?

José Adelmário Pinheiro Filho:- Não, não sabiam.

Juiz Federal:- Quem sabia dentro da OAS Empreendimentos, por exemplo, 

aqui dos acusados, o senhor Fábio Yonamine, o senhor Paulo Roberto Gordilho, o 

senhor Roberto Moreira Ferreira.

José Adelmário Pinheiro Filho:- Como eu disse ao senhor, dentro da OAS 

Empreendimentos a gente evitou muito, eu evitei muito tratar desse tema, dentro 

da construtora não porque quando fomos autorizados a fazer o encontro de 

contas eu tive que informar a cada diretor superintendente que não fizesse 

pagamentos na conta da propina do PT, porque isso seria um encontro de contas 
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feito e que não era para fazer o pagamento, não entrei em detalhes com eles que 

os pagamentos não foram feitos, eu falava em torno de um entendimento do 

BANCOOP como um todo.

O corréu Léo Pinheiro esclareceu, no mais, “o método utilizado para 

contabilização das despesas relativas à diferença de preço entre a unidade padrão 

e o triplex, nelas computados igualmente os custos de reforma e fornecimento 

de mobiliário e equipamentos. Na audiência, fi cou esclarecido que a Léo Pinheiro 

foi expressamente determinada por João Vaccari Neto a compensação de tais 

valores com o montante de propina destinado ao Partido dos Trabalhadores: 

(...)”. (e-STJ fl . 72.979).

Assentou-se, ainda, por relevante, que “os gastos extrapolam inclusive o 

próprio valor de mercado do bem. Não se cuida, pois, de reforma decorativa, mas 

sim com características de personalização para um programa de necessidades 

específi co, com intervenções bastante profundas na planta padrão do imóvel. A 

instalação de um elevador entre os pisos internos, somente implementado na unidade 

164-A, é um claro exemplo de modernização que desborda do padrão mercadológico” 

(e-STJ fl s. 72.985/72.986).

Consta, ainda, do acórdão recorrido, que foram carreadas aos autos “diversas 

vias da proposta de aquisição com referência à unidade 174, posteriormente 

denominada 164-A (apartamento triplex). Trata-se de formulário de ‘Proposta 

de adesão sujeita à aprovação’, assinado por Marisa Letícia Lula da Silva, 

datado de 12 de abril de 2005 (evento 3 - comp194), onde é evidente a rasura 

sobre a unidade adquirida. O documento encartado no mesmo evento (evento 

3 - comp193) parece ser a primeira via daquele outro documento, igualmente 

rasurado. Porém, comparando ambos, é possível verifi car que o preenchimento 

daquele é cópia carbono deste outro. Há, ainda, uma terceira via da proposta 

de adesão fi rmada por Marisa Letícia (evento 3 - comp195). E também nesta 

é possível a olho nu verifi car que há rasuras. Equivale dizer, os três diferentes 

documentos foram objeto de alterações” (e-STJ fl . 72.987).

Destacou-se, no mais, que (e-STJ fl s. 72.988/72.989):

É dizer, há indicativos de que os documentos rasurados não espelham a 

verdade daquilo que ocorreu. Ou estes documentos rasurados, se correta a data 

ali lançada, já indicavam a possível destinação do apartamento 174 para a família 

do apelante quando o imóvel ainda estava na planta (2005), ou os documentos 

relativos à aquisição foram formalizados em data posterior, quando houve a 

aposição equivocada da unidade 174, posteriormente substituída pela 141, em 

forma de rasura.
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Qualquer das hipóteses fragiliza sobremaneira a versão defensiva, uma 

vez que não se tratava de mera aquisição das cotas da unidade 141, ainda 

sob a égide do contrato com a BANCOOP, mas de aquisição da unidade 174 

(posteriormente renumerada para 164-A, após a assunção do empreendimento 

pela OAS Empreendimentos S/A). Ademais, há outras provas que conspiram em 

desfavor da tese defensiva, formando um quadro coerente com aquilo que restou 

reconhecido na sentença.

(...).

Com efeito, a unidade originalmente contratada pelo apelante Luiz Inácio 

Lula da Silva e sua esposa Marisa Letícia junto à BANCOOP, sucedida pela OAS 

Empreendimentos, foi vendida (evento 3, comp228) para Eduardo Bardavira e sua 

esposa, consoante escritura de compra e venda, datada de 05 de agosto de 2014, 

devidamente averbada no Cartório de Registro de Imóveis do Guarujá (matrícula 

n. 104790), pelo valor de R$ 420.075,00.

Este fato demonstra que, dias antes da celebração do contrato de compromisso 

de compra e venda com força de escritura pública, a unidade originalmente 

contratada já estava livre para venda a outrem, o que de fato ocorreu.

Assim, por distrato ou porque outra unidade teria sido destinada aos antigos 

adquirentes, é certo que o apartamento 141-A do Edifício Salinas, Bloco A, 

do Condomínio Solaris já não pertencia, tampouco estava destinado, ao ex-

Presidente, ora apelante.

Apesar disso, as negociações atinentes a reformas e mobiliários perduraram, 

inclusive com manifesta intenção da família Lula da Silva de passar as festas de 

fi nal de ano no novo apartamento, como relatado por Léo Pinheiro. Diante disso, 

torna-se inquestionável que antes de agosto de 2014 o ex-Presidente não mais 

titularizava a unidade 141 e que lhe seria destinado o triplex.

Considerou-se que “a prova indica que os recursos necessários para o 

pagamento da diferença entre aquilo que inicialmente foi adimplido pelo 

apelante e por sua esposa, agregado com os valores da reforma, foram arcados 

pela empresa OAS. O apartamento 141, que tinha sido objeto de compromisso 

de compra e venda pelo apelante Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa, com 

parte de seu valor pago, acabou, de fato, sendo trocado pela unidade 164-A 

(triplex). Também restou declarado pelo interrogado José Adelmário Pinheiro 

Filho, em sintonia com os elementos documentais existentes, que o imóvel 

seria de titularidade do apelante Luiz Inácio Lula da Silva, mas que não houve 

a transferência formal. Outro ponto relevante do interrogatório diz respeito às 

reuniões realizadas com o apelante e sua esposa Marisa Letícia para deliberar 

sobre modifi cações e melhorias a serem feitas na unidade habitacional” (e-STJ 

fl . 72.990).
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Registrou-se também que “não passa despercebida e é reveladora a intenção 

da família do ex-Presidente de ocupar o imóvel triplex para as festas de fi nal do 

ano de 2014, vontade externada pela ex-Primeira Dama quando da segunda 

visita do apartamento. Isso somente não ocorreu em razão da defl agração da 

‘Operação Lava-Jato’ e prisão de Léo Pinheiro. Certamente essa exposição das 

relações promíscuas entre o público e o privado teve o condão de demover os 

personagens de seu intento” (e-STJ fl . 72.996). Nesse contexto, a Corte local 

assentou que, “relativamente à aquisição do apartamento, reformas e mobiliários, 

restam demonstradas a materialidade e a autoria com relação ao réu Luiz Inácio Lula 

da Silva. Inevitável a conclusão idêntica em relação a José Adelmário Pinheiro 

Filho, pois se de um lado tem-se o corrupto, de outro, tem-se o corruptor” 

(e-STJ fl . 72.997).

Por todo o exposto, verifi ca-se que não há se falar em ofensa ao art. 317, 

caput, do Código Penal, não se verifi cando a alegada corrupção virtual. Com 

efeito, há amplo arcabouço probatório no sentido de que o triplex, com suas 

reformas e mobília, era, de fato, do recorrente, embora ainda não tivesse havido 

transferência no registro de imóveis, situação devidamente justificada nos 

elementos dos autos, uma vez que se pretendia ocultar referida negociação.

O tipo penal de corrupção passiva dispõe que é crime “solicitar ou receber, 

para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 

antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa 

de tal vantagem”. Portanto, o recebimento da vantagem indevida, indiretamente, 

também preenche o tipo penal do art. 317 do Código Penal.

Para a doutrina, a vantagem é recebida de forma “indireta quando o sujeito 

vale-se de interposta pessoa ou a formula tácita, implícita ou sub-repticiamente” 

(BITENCOURT, Cézar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 5. 12. 

ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 117). O corruptor pode “transferir 

a vantagem até de modo simbólico” (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de 

Direito Penal. 7. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 736).

No que concerne à alegação de “crime sem conduta”, tem-se que o crime 

em tela não foi praticado no momento em que a “esposa do ex-Presidente, 

Marisa Letícia Lula da Silva, fi rmou termo de adesão ao empreendimento 

com a BANCOOP, relativamente à unidade 141 do edifício”. A imputação 

diz respeito ao recebimento de um triplex, reformado e mobiliado, no mesmo 

edifício, mas que não está documentado no termo de adesão. Portanto, a toda 

evidência, não se está imputando ao recorrente a conduta praticada pela sua 

esposa.
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Relevante destacar, outrossim, que, de acordo com lição doutrinária, 

“existe corrupção ainda que a vantagem indevida seja entregue ou prometida 

não diretamente ao funcionário, mas a um familiar seu (mulher, fi lhos etc.)” 

(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal. 7. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2015. p. 736)

Por fi m, destaco que para que fi que confi gurado o crime, “é necessário que 

o agente saiba que se trata de vantagem indevida e que o faz em razão da função 

que exerce ou assumirá, isto é, que tenha consciência dessa circunstância”. 

(BITENCOURT, Cézar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 5. 12. 

ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 127).

Verifi co, portanto, que a fundamentação apresentada pela Corte local, 

para manter a condenação pelo crime de corrupção passiva, teve como subsídio 

amplo arcabouço fático e probatório, do qual se extrai o efetivo preenchimento 

dos elementos do tipo penal do art. 317, caput, do Código Penal. Nesse contexto, 

tem-se que a reapreciação dos elementos dos autos, com o objetivo de afastar a 

conclusão das instâncias ordinárias, não se coaduna com a via eleita.

De fato, “a desconstituição do julgado, (...), não encontra espaço na via 

eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado 

revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em Recurso 

Especial, conforme já assentado pelo Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte”. 

(AgRg no AREsp 1050984/AP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

No mesmo sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Corrupção passiva. Crime 

formal. Atipicidade da conduta. Inocorrência. Insurgência improvida. 1. Esta Corte 

Superior de Justiça fi rmou a compreensão de que o crime de corrupção passiva 

possui natureza formal e independe de resultado, razão pela qual não exige a 

prática de ato de ofício, o que afasta a alegação quanto à necessidade de que 

o agente detenha competência funcional específi ca para a prática do ato. 2. Na 

hipótese, restou devidamente demonstrado pelo contexto fático produzido 

em juízo que o agravante, aproveitando-se do cargo de agente responsável 

pela organização dos atendimentos aos requerentes dos processos de anistia, 

participava de esquema que privilegiava algumas pessoas, fazendo as tratativas 

do ato criminoso e recebendo vantagem indevida para tanto, conduta que se 

subsume às elementares do tipo descrito no art. 317 do Código Penal, não havendo 

como afastar as conclusões do Tribunal Regional sem adentrar na seara fático-

probatória dos autos, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. (...). (AgRg no AREsp 
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1.292.332/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, 

DJe 22/11/2018)

13. Violação do art. 17 do CP - Inexistência de vantagem indevida.

A defesa aponta, ainda, ofensa ao art. 17 do Código Penal, ao argumento 

de que a titularidade do triplex não era da Construtora OAS S/A, mas sim 

da OAS Empreendimentos S/A, que jamais manteve qualquer contrato com 

a Petrobras. Aduz, outrossim, que apesar de a OAS Empreendimentos ser a 

proprietária do imóvel, “não tinha domínio sobre sua disponibilidade futura, 

uma vez que os direitos creditórios já haviam sido cedidos ao FGTS anos antes, 

por meio de cessão fi duciária em garantia”.

No ponto, a Corte local destacou que (e-STJ fl s. 73.042/73.043):

3.4.2.7. Igualmente não socorre ao apelante a tese de que o imóvel está 

arrolado em nome da OAS Empreendimentos e que isso, por si só, já comprovaria 

que a propriedade nunca foi transferida ao apelante Luiz Inácio Lula da Silva. 

Também improcedente a argumentação no sentido de que a hipoteca em favor 

do agente fi nanceiro impediria qualquer transferência de domínio.

Ora, como já explicado em diversas passagens, o âmago da lavagem não é 

exclusivamente a propriedade (mas também ‘a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores 

provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal’, conforme art. 1º da Lei 

n. 9.613/98), o que já impediria o acolhimento incondicional da tese defensiva.

Novamente há equívoco conceitual na argumentação. Isso porque direito real 

de propriedade e direito real de garantia não se confundem, sobretudo no que diz 

respeito às incorporações imobiliárias, de modo que a transferência de domínio é 

irrelevante.

A sistemática do crime de branqueamento de capitais não se afeiçoa às regras 

do Direito Civil. Em empreendimentos imobiliários com aporte de recursos por 

instituição fi nanceira é comum o gravame sobre a incorporação, sem que tal restrição 

afete, porém, direito de compromissários adquirentes no tocante às condições 

do compromisso. Isto é, quitado o preço, sequer poderia a incorporadora negar a 

averbação em nome do comprador.

Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ‘as regras 

gerais sobre a hipoteca não se aplicam no caso de edifi cações fi nanciadas por 

agentes imobiliários integrantes do sistema fi nanceiro da habitação, porquanto 

estes sabem que as unidades a serem construídas serão alienadas a terceiros, que 

responderão apenas pela dívida que assumiram com o seu negócio, e não pela 

eventual inadimplência da construtora’ (REsp n. 205.607-SP, 4a Turma, Rel. Min. 

Ruy Rosado de Aguiar, j. em 11/5/1999, DJ de 1/7/1999).
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A questão foi pacifi cada em 2005 com a edição da Súmula n. 308 por aquela 

Corte Superior. Diz o enunciado: ‘A hipoteca fi rmada entre a construtora e o agente 

fi nanceiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não 

tem efi cácia perante os adquirentes do imóvel’. De toda maneira, a questão não diz 

respeito ao direito civil e nem mesmo a aferição da posse seria pertinente.

Assim, no ponto, a tese defensiva não modifi ca a tipicidade penal e o contexto 

probatório, porque (a) o crime inserto no art. 1º da Lei n. 9.613/98 traz uma 

pluralidade de objetos, para além da propriedade, capazes de, isoladamente 

ou em conjunto, resultar no crime de ocultação ou dissimulação (não é demais 

repetir, ‘natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade 

de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração 

penal’); (b) regras do direito civil não interferem em tal premissa, notadamente 

porque o gravame sobre a incorporação não obstaculiza a disposição sobre as 

unidades habitacionais; (c) aos atos destinados ao branqueamento de capitais são 

praticados justamente ao largo do ordenamento jurídico.

De pronto, destaco que, no que concerne à titularidade do triplex 

que, segundo a defesa, não era da Construtora OAS S/A, mas sim da OAS 

Empreendimentos S/A - que jamais manteve qualquer contrato com a Petrobras 

-, tem-se que o esquema criminoso tratado nos autos se refere ao Grupo OAS, o 

qual é formado pela Construtora OAS, pela OAS Empreedimentos e pela OAS 

Investimentos.

Quanto à alegada ausência de disponibilidade sobre o triplex, verifi ca-

se que se trata de questão atinente a empreendimentos imobiliários com 

aporte de recursos por instituição fi nanceira, sendo comum o gravame sobre a 

incorporação, conforme referido pela Corte local, sem que tal restrição afete a 

transferência da titularidade do imóvel.

Assim, nos termos do verbete n. 308 da Súmula desta Corte, “a hipoteca 

firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à 

celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os 

adquirentes do imóvel’”. Nesse contexto, inviável acolher a tese da defesa no 

sentido de se tratar de crime impossível, não se verifi cando, dessarte, a alegada 

violação do art. 17 do Código Penal.

14. Ofensa ao art. 317 e aos arts. 29 e 13 do CP - Falta de ato de ofício e 

Atipicidade da conduta: teoria da imputação objetiva.

O recorrente aponta, ainda, ofensa ao art. 317 do Código Penal, em 

virtude de a Teoria do Domínio do Fato ter sido empregada indevidamente. 
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Entende que a condenação se embasou apenas na “teórica ascendência do 

Presidente da República nas nomeações da Petrobras, em violação ao artigo 29 

do Código Penal”. Afi rma que não se imputa “qualquer envolvimento em atos 

da petrolífera, muito menos prática de um ato de ofício no exercício do cargo de 

Presidente da República” (e-STJ fl . 74.600).

Assevera que “o eventual ato de encaminhar o nome dos candidatos ao 

Conselho de Administração da Petrobras não vincula a decisão de tal colegiado, 

exclusivamente incumbido da escolha e efetiva nomeação dos Diretores. Assim, 

o Presidente da República não tinha — como não tem — a função de nomear 

qualquer Diretor da petrolífera”. Destaca, da mesma forma, que “a decisão pela 

saída ou manutenção de qualquer diretor da Petrobras em seu cargo também é 

ato discricionário do Conselho de Administração da companhia. Não há qualquer 

ato do Presidente da República em relação a esse tema”. (e-STJ fl . 74.600).

Assim, a defesa entende que o recorrente foi condenado “sob o fundamento 

de que haveria — sem qualquer fundamento idôneo — ‘ciência do réu com 

relação aos malfeitos havidos na estatal’, e não por qualquer envolvimento em 

atos específi cos da petrolífera, muito menos pela prática de um ‘ato de ofício’ no 

exercício do cargo de Presidente da República” (e-STJ fl . 74.600).

Conclui, dessa forma, que é “indispensável à confi guração do crime de 

corrupção passiva, o vínculo entre a conduta imputada ao acusado e o ato 

necessariamente inserido na alçada do funcionário público”. No entanto, a seu 

ver, não há qualquer vinculação entre a nomeação dos diretores que participaram 

de ilícitos na Petrobras, o que ocorreu em 2003 e 2004, e os contratos fi rmados 

em 2009, não sendo referida nomeação atribuição do Presidente da República 

(e-STJ fl . 74.604).

Assevera inexistir “nexo de causalidade entre a conduta do servidor e 

a realização de ato funcional de sua competência”, sendo, portanto, atípica 

a conduta imputada. Ainda com relação ao nexo causal, entende que “não é 

sufi ciente que exista apenas o liame entre a conduta do agente e o resultado. 

Ademais, deve o agente, com seu comportamento, criar um risco não permitido 

de produção do resultado, bem como ser tal resultado a concretização desse risco 

criado pelo agente” (e-STJ fl . 74.611).

O Tribunal de origem, ao analisar a alegação de ausência de ato de ofício, 

assentou que (e-STJ fl . 72.899):

O tipo penal, diversamente da prevaricação, dispensa a ocorrência de ato de 

ofício, exigindo-se somente a solicitação/recebimento de vantagem indevida em 
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decorrência do cargo ou função. Trata-se de crime formal que se concretiza com 

a solicitação ou o recebimento da benesse, de modo que a prática efetiva de ato de 

ofício não consubstancia elementar do tipo penal, mas somente causa de aumento 

de pena (§ 1º do art. 317, CP).

Igualmente responde pelo crime aquele que solicita/recebe vantagem antes 

mesmo de assumir o cargo ou após tê-lo deixado. Na correta acepção do termo 

‘ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela’, o tipo penal 

não alcança exclusivamente aqueles que se encontram no exercício de cargos e 

funções, sendo certo que sobre estes deve recair maior censura.

Destacou, no mais, que “o Supremo Tribunal Federal consolidou o 

entendimento de que, para a confi guração do delito de corrupção, não se exige 

que o oferecimento da vantagem indevida guarde relação com as atividades 

formais do agente público, bastando que esteja relacionado com seus poderes 

de fato. E, no caso de agente político, esse poder de fato está na capacidade de 

indicar ou manter servidores públicos em cargos de altos níveis na estrutura 

direta ou indireta do Poder Executivo, infl uenciando ou direcionando suas 

decisões, conforme venham a atender interesses escusos, notadamente os 

fi nanceiros. Outro não é o entendimento do e. STJ: (...)” (e-STJ fl . 72.908).

Esclareceu-se, ainda, que “as corrupções envolvendo agentes políticos 

ganham contornos próprios e a solução deve ser buscada caso a caso, tomando-

se como norte o contexto da atividade criminosa, o modus operandi empregado, a 

capacidade de infl uência do agente e os desdobramentos da empreitada delitiva 

considerada em seu todo. Não há como se defi nir, portanto, uma fórmula de 

ouro aplicável a todo e qualquer processo, pois a atividade política transborda 

muitas vezes os estritos limites do cargo - inclusive temporais -, podendo interferir nos 

mais variados órgãos da administração pública direta ou indireta” (e-STJ fl . 72.902).

Dessarte, destacou que, no caso, “a corrupção passiva perpetrada pelo réu 

difere do padrão dos processos já julgados relacionados à ‘Operação Lava-

Jato’. Não se exige a demonstração de participação ativa de Luiz Inácio Lula 

da Silva em cada um dos contratos. O réu, em verdade, era o garantidor de 

um esquema maior, que tinha por fi nalidade incrementar de modo subreptício 

o financiamento de partidos, pelo que agia nos bastidores para nomeações e 

manutenções de agentes públicos em cargos chaves para a empreitada criminosa” 

(e-STJ fl . 72.902).

Quanto à atuação do recorrente, fi cou consignado que “decorreu do amplo 

apoio que deu para o funcionamento deste sistema ilícito de captação de 

recursos, com a interferência direta na nomeação de dirigentes da estatal, os quais 
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deveriam obter recursos em favor dos partidos aliados e, mais especifi camente, 

ao Partido dos Trabalhadores” (e-STJ fl . 72.913).

Ressaltou-se que “há cristalina comprovação da capacidade de infl uência 

do ex-Presidente no processo de nomeação dos agentes políticos da Petrobras 

e sua ciência a respeito do esquema criminoso. Apesar de sua negativa com 

relação a isso, há clara delineação dos bastidores de indicações e os movimentos 

de agremiações partidárias na tarefa de manter pessoas de ‘confiança’ que 

pudessem levar adiante o projeto de fi nanciamento político. O tema foi muito 

bem abordado na sentença recorrida, a cujos fundamentos, no que importa, faço 

expressa referência: (...)” (e-STJ fl . 72.913).

O acórdão recorrido, após transcrever trechos da sentença, relativos ao 

depoimento dos colaboradores Delcídio do Amaral Gomez, Augusto Ribeiro 

de Mendonça Neto, Dalton dos Santos Avancini e Eduardo Hermelino 

Leite, Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco Filho, Nestor Cuñat Cerveró, 

Alberto Youssef, Fernando Antônio Falcão Soares e Milton Pascowitch; da 

testemunha Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade Neto; e dos corréus Léo 

Pinheiro e Agenor Medeiros - os quais esclareceram o papel do ex-Presidente, 

contextualizando os fatos e sua participação -, concluiu que (e-STJ fl . 72.929):

Não passa despercebida, portanto, a capacidade de infl uência do ex-Presidente 

no processo de nomeação dos agentes políticos da Petrobras e sua ciência a 

respeito do esquema criminoso. Apesar da sua negativa, há singular delineação 

dos bastidores de indicações e os movimentos de agremiações partidárias na 

tarefa de manter pessoas de ‘confi ança’ que pudessem levar adiante o projeto de 

fi nanciamento político.

Há prova acima de dúvida razoável de que o ex-Presidente foi um dos 

articuladores - senão o principal - do amplo esquema de corrupção. As provas 

aqui colhidas levam à conclusão de que, no mínimo, tinha ciência e dava suporte 

àquilo que ocorria no seio da Petrobras, destacadamente a destinação de boa 

parte da propina ao Partido dos Trabalhadores para fi nanciamento de campanhas 

políticas.

Episódios como a nomeação dos diretores da Petrobras Paulo Roberto Costa, 

Nestor Cerveró e Jorge Zelada, entre outros, não deixam margem de dúvidas de 

sua intensa ação dolosa no esquema de propinas. Delcídio do Amaral (evento 

388) confi rmou o estreito relacionamento do réu Luiz Inácio Lula da Silva com 

empreiteiras e, mais especifi camente, com a OAS e com o corréu José Adelmário: 

(...).

Registrou-se, ademais, que (e-STJ fl . 73.009/73.012):
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No caso, a ciência dos agentes públicos que praticaram atos concretos, em 

consonância com o contexto de envolvimento de altas autoridades do país, é 

fundamental e atrai a incidência do crime de corrupção passiva, pois, conforme 

diz o art. 29 do Código Penal, ‘quem, de qualquer modo, concorre para o crime 

incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade’.

(...).

Houve, na verdade, o concerto de agentes para a mesma fi nalidade, tendo 

eles plena consciência da ilicitude de seus atos. Com especial destaque, ao ex-

Presidente atribui-se não só a determinação de nomeação para o preenchimento 

de cargos chaves, mas, também, a crítica pela ausência de ação e de ânimo para 

estancar o desígnio criminoso. Ao contrário de fazer cessar a atividade criminosa, 

deu-lhe sustentação.

A nomeação de dirigentes da estatal petrolífera repousava em sua esfera de 

poder político. É certo que diretores da estatal, como Paulo Roberto Costa, Renato 

de Souza Duque, Nestor Cerveró e Jorge Luiz Zelada, exerciam desenvolto papel 

no intuito de manter a engrenagem criminosa em funcionamento.

A responsabilização criminal daquele que não atua nos atos finais de 

corrupção, como no caso ora analisado, com razão é muito debatida da doutrina e 

na jurisprudência. Por todos os julgados, pertine fazer referência ao paradigmático 

julgamento da Ação Penal n. 470/STF (caso ‘Mensalão’). Daquele precedente, faço 

uso das considerações lançadas pela e. Ministra Rosa Weber: (...).

Havia, nessa esteira, inequívoca ciência do réu com relação aos malfeitos 

havidos na estatal. Ademais disso, dele dependia a continuidade e efi cácia do 

esquema milionário de fi nanciamento de campanhas eleitorais, de maneira que 

a sua capacidade de decisão e conhecimento dos efeitos e da abrangência do 

esquema espúrio, mostrou- se fundamental.

Não se cuida, pois, de mero intermediário dos atos de corrupção, mas, sim, do 

próprio avalista e comandante do ‘sistema’, a quem se atribuía capacidade política 

para determinar a nomeação de agentes públicos que levassem adiante o projeto 

criminoso. No ponto, é digna de registro passagem da sentença: (...).

Quando se fala em competência para indicação de conselheiros e diretores da 

Petrobras, por certo não se está a fazer menção à competência formal, aquela de 

quem efetivamente expede o ato, até porque, em casos como este, o ato de ofício 

reside na esfera política de atuação do agente.

Contudo, pelo que já foi apurado e inclusive admitido pelos servidores 

nomeados - alguns em acordo de colaboração premiada -, tinham eles total 

conhecimento das entranhas do esquema montado e nele exerciam papel 

fundamental.

Aliás, justamente em face da predisposição em aderir às práticas ilícitas é que 

foram nomeados.
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Destacou-se, ainda, que “a atuação do ex-Presidente difere do padrão 

dos processos já julgados relacionados à ‘Operação Lava-Jato’. Não se exige a 

demonstração de participação ativa de Luiz Inácio Lula da Silva em cada um 

dos contratos. O réu, como já referido, era o garantidor de um esquema maior, 

assegurando nomeações e manutenções de agentes públicos em cargos chaves para 

a empreitada criminosa. Acertada a acusação ao atribuir a responsabilidade 

criminal no réu Luiz Inácio Lula da Silva em um patamar mais elevado em 

termos de hierarquia administrativa e constitucional” (e-STJ fl . 73.020).

Referida conclusão é confi rmada pelo depoimento prestado por Delcídio 

do Amaral perante a Procuradoria da República em São Paulo, nos seguintes 

termos (e-STJ fl . 73.020):

Que Lula se reunia com diretores da Petrobras também; Que não sabe ao 

certo a assiduidade, mas tem certeza que Lula se reunia com tais diretores, com 

o objetivo de convencer os diretores de quais eram os projetos de relevo para o 

Governo; Que isto era importante para que não houvesse discordância e Lula fazia 

este processo de convencimento dos Diretores, o que era essencial para que os 

projetos fossem aprovados;

Que Lula teve contato direto com os diretores, por exemplo, no caso da 

RNEST; Que se recorda que houve uma reunião específi ca de Lula com alguns 

diretores e com o presidente da Petrobras sobre a RNEST; (...) Que Lula participava 

diretamente das grandes discussões da companhia e dos grandes projetos; 

Que mais do que outros presidentes, Lula tinha noção clara dos projetos que 

eram mais estratégicos e que eram políticas de governo; Que Lula participou da 

defi nição dos projetos das grandes refi narias, como Abreu e Lima; Que a decisão 

de Abreu e Lima foi uma decisão e um projeto de governo; Que Lula usou a 

Petrobras como um instrumento e uma política de governo clara; (...)

Observa-se, portanto, que os contornos da atuação do ex-Presidente foram 

detalhadamente identifi cados. Ressaltou-se que, “não por outra razão a sentença 

condenou o ex-Presidente por um único ato de corrupção, porquanto, a ele cabia 

dar suporte à continuidade do esquema de corrupção havido na Petrobras 

orientado a fi nanciar partidos políticos e um projeto de poder, com capacidade 

inclusive de interferir na higidez do sistema eleitoral” (e-STJ fl . 73.022).

Destacou-se, por fi m, que “é imperioso apontar que a infl uência política 

desborda da constância do agente em determinado cargo” (e-STJ fl . 73.022). 

Dessarte, concluiu-se que se tem “um incontestável conjunto de relatos surgidos 

em momentos, processos e perante juízos distintos, o que afasta ou ao menos 

minimiza em muito a possibilidade de concerto para deliberadamente incriminar 
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um ou outro personagem. E há também os resultados narrados, materializados 

em nomeações e procedimentos licitatórios viciados que renderam benefícios 

milionários, em prejuízo da estatal petrolífera” (e-STJ fl . 73.023).

Como visto, a Corte local analisou as alegações da defesa, assentando, 

em um primeiro momento, que o tipo penal do art. 317 do Código Penal não 

exige a prática do ato de ofício para tipifi car o crime de corrupção passiva. Com 

efeito, prevalece que a efetiva prática do ato de ofício, com infringência do dever 

funcional, é apenas causa de aumento prevista no § 1º do referido dispositivo, 

sendo despiciendo sua indicação para confi guração do tipo penal.

De fato, “a jurisprudência deste Sodalício fi rmou a compreensão no sentido 

de que o crime de corrupção passiva possui natureza formal e independe de 

resultado, razão pela qual não exige a prática de ato de ofício, o que afasta a 

alegação de que o ato praticado pelo agravante se situa no campo dos atos 

meramente preparatórios”. (AgRg no AREsp 860.959/MS, Rel. Ministro Jorge 

Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018).

No que concerne à alegação de que se faz necessário que o agente detenha 

competência funcional específi ca para a prática do ato, tem-se que prevalece no 

Superior Tribunal de Justiça que “crime de corrupção passiva consuma-se 

ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação 

da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não 

se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função 

pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta 

almejada”. (REsp 1.745.410/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ 

Acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 

23/10/2018).

A propósito:

Recurso especial. Direito Penal e Processual Penal. Imputação de corrupção ativa 

a um dos recorridos. Imputação de corrupção passiva aos outros dois. Absolvição 

dos três recorridos nas instâncias ordinárias. Pedido ministerial de condenação. 

Inviabilidade quanto ao recorrido acusado de corrupção ativa. Exigência explícita, 

no tipo penal, de “ato de ofício”. Viabilidade quanto aos recorridos acusados do crime 

de corrupção passiva. Expressão “em razão dela” que não pode ser equiparada a “ato 

de ofício”. Possibilidade de condenação ainda que as ações ou omissões indevidas 

não estejam dentro das atribuições formais do funcionário público. Recurso especial 

parcialmente provido, para condenar os réus que foram denunciados por corrupção 

passiva. 1. Hipótese em que um dos réus foi absolvido da prática do crime de 

corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e os outros dois foram absolvidos 
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da prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do CP). 2. Ao contrário do 

que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo penal de corrupção passiva não 

exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita 

pelo funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou 

retardamento de “ato de ofício”. 3. A expressão “ato de ofício” aparece apenas 

no caput do art. 333 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção 

ativa, e não no caput do art. 317 do CP, como um elemento normativo do tipo de 

corrupção passiva. Ao contrário, no que se refere a este último delito, a expressão 

“ato de ofício” fi gura apenas na majorante do art. 317, § 1º, do CP e na modalidade 

privilegiada do § 2º do mesmo dispositivo. 4. Nem a literalidade do art. 317 do CP, 

nem sua interpretação sistemática, nem a política criminal adotada pelo legislador 

parecem legitimar a ideia de que a expressão “em razão dela”, presente no tipo 

de corrupção passiva, deve ser lida no restrito sentido de “ato que está dentro das 

competências formais do agente”. 5. Não é lícito ao intérprete simplesmente 

pressupor que, no crime de corrupção passiva, o legislador praticou alguma sorte 

de atecnia, ou que falou menos do que desejava, ou que é possível “deduzir” 

do dispositivo a exigência de ato de ofício, como se ali estivesse uma limitação 

implícita ao poder-dever de punir. Ao contrário, a redação do dispositivo constitui 

nítida opção legislativa direcionada a ampliar a abrangência da incriminação 

por corrupção passiva, quando comparada ao tipo de corrupção ativa, a fi m de 

potencializar a proteção ao aspecto moral do bem jurídico protegido, é dizer, a 

probidade da Administração Pública. 6. A desnecessidade de que o ato pretendido 

esteja no âmbito das atribuições formais do funcionário público fornece uma visão 

mais coerente e íntegra do sistema jurídico. A um só tempo, são potencializados os 

propósitos da incriminação - referentes à otimização da proteção da probidade 

administrativa, seja em aspectos econômicos, seja em aspectos morais - e os 

princípios da proporcionalidade e da isonomia. Exigir nexo de causalidade entre 

a vantagem e ato de ofício de funcionário público levaria à absurda consequência 

de admitir, por um lado, a punição de condutas menos gravosas ao bem jurídico, 

enquanto se nega, por outro, sanção criminal a manifestações muito mais graves 

da violação à probidade pública: “o guarda de trânsito que pede dinheiro para 

deixar de aplicar uma multa seria punível, mas o senador que vende favores no 

exercício do seu mandato passaria impune” (STF, Voto do Ministro Luís Roberto 

Barroso no Inq 4.506/DF, p. 2.052). 7. O âmbito de aplicação da expressão “em 

razão dela”, contida no art. 317 do CP, não se esgota em atos ou omissões que 

detenham relação direta e imediata com a competência funcional do agente. O 

crime de corrupção passiva não exige nexo causal entre a oferta ou promessa de 

vantagem indevida e eventual ato de ofício praticável pelo funcionário público. O 

nexo causal a ser reconhecido é entre a mencionada oferta ou promessa e eventual 

facilidade ou suscetibilidade usufruível em razão da função pública exercida pelo 

agente. 8. O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou 

recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, 

esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do 

funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam 
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alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada. 9. No caso, irrelevante, 

para a consumação do crime de corrupção passiva, o fato de que aos Recorridos 

não competia, à época dos fatos, a prática de função inerente ao controle 

imigratório no Aeroporto Internacional de São Paulo/SP. Mostra-se sufi ciente à 

confi guração do delito a constatação, presente no acórdão impugnado - e, por 

conseguinte, imune ao reexame de fatos e provas -, de que “exerciam a função de 

auxiliar de serviços gerais em empresa concessionária do uso de área destinada 

a carga e descarga de aeronaves no Aeroporto Internacional de São Paulo”, e de 

que, em razão dessa função, aceitaram “proposta de vantagem indevida para que 

auxiliassem o ingresso irregular de estrangeiro em território nacional”. 10. Recurso 

parcialmente provido para, por um lado, manter a absolvição do Réu acusado 

por corrupção ativa, e, por outro, condenar os Corréus acusados por corrupção 

passiva, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que 

proceda à dosimetria da pena. (REsp 1.745.410/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis 

Júnior, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/10/2018, 

DJe 23/10/2018).

O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, considera que, “para a 

aptidão de imputação de corrupção passiva, não é necessária a descrição de 

um específi co ato de ofício, bastando uma vinculação causal entre as vantagens 

indevidas e as atribuições do funcionário público, passando este a atuar não mais em 

prol do interesse público, mas em favor de seus interesses pessoais”. (Inq 4506, 

Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 

Primeira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe-183 Divulg 03-09-2018 Public 

04-09-2018).

A propósito:

Direito Penal e Processual Penal. Ação penal. Corrupção passiva e tentativa 

de obstrução à investigação de organização criminosa. Materialidade e indícios 

sufi cientes de autoria. Recebimento da denúncia. I. Preliminares 1. No rito da 

Lei 8.038/1990, não há espaço, entre o oferecimento da denúncia e o juízo 

de admissibilidade a ser proferido pelo Tribunal, para dilações probatórias. 

Indeferimento de requerimento de acesso – prévio à apresentação da resposta 

– a outras provas supostamente relacionadas ao inquérito. 2. O eventual auxílio 

de membro do Ministério Público na negociação de acordo de colaboração não 

afeta a validade das provas apresentadas pelos colaboradores, pois: a) não há 

indício consistente de que o fato fosse de conhecimento da Procuradoria-Geral 

da República; b) o acordo de colaboração foi celebrado de forma voluntária; 

c) ainda que rescindido o acordo, as provas coletadas podem ser utilizadas 

contra terceiros (art. 4º, § 10, da Lei n. 12.850/2013); d) gravações realizadas por 

um dos interlocutores são provas legítimas e passíveis de utilização em ações 

penais; e) a alegação de “fl agrante preparado” é matéria vinculada ao mérito 
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da ação penal e será objeto de apuração no curso da instrução processual. 3. 

De acordo com a teoria do juízo aparente, as provas colhidas ou autorizadas 

por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção 

podem ser ratificadas, mesmo que seja posteriormente reconhecida a sua 

incompetência. Precedentes. 4. Preliminares rejeitadas. II. Mérito 5. A análise do 

recebimento da denúncia se limita à aferição: (i) da viabilidade formal da peça 

acusatória, de modo que a descrição dos fatos permita sua compreensão pelos 

denunciados; e (ii) da plausibilidade da acusação diante do material contido nos 

autos, não se exigindo, para instauração da ação penal, juízo de certeza acerca 

da materialidade e da autoria. 6. A denúncia contém descrição sufi ciente das 

condutas imputadas aos réus, alegadamente enquadradas nos tipos penais de 

corrupção passiva e embaraço às investigações de organização criminosa. II.1. 

Imputação de Corrupção Passiva 7. Para a aptidão de imputação de corrupção 

passiva, não é necessária a descrição de um específi co ato de ofício, bastando uma 

vinculação causal entre as vantagens indevidas e as atribuições do funcionário 

público, passando este a atuar não mais em prol do interesse público, mas em favor 

de seus interesses pessoais. 8. A presença de indícios de materialidade e autoria 

do crime de corrupção passiva está consubstanciada: (i) em depoimentos de 

colaboradores, segundo os quais Andrea Neves da Cunha solicitou, em nome do 

irmão, a quantia de R$ 2 milhões, supostamente para o pagamento de honorários 

de advogado; (ii) mensagem de texto enviada por Andrea Neves da Cunha, que 

indica a combinação de um encontro entre Aecio Neves da Cunha e Joesley Batista 

para acerto do pagamento de propina; (iii) gravação ambiental realizada por 

Joesley Batista, numa suíte do Hotel Unique, em São Paulo, na qual Aecio Neves 

da Cunha reitera a solicitação de dinheiro feita por sua irmã e combina a entrega 

dos valores, em quatro parcelas de R$ 500 mil, a seu primo Frederico Pacheco de 

Medeiros; (iv) ações controladas realizadas por agentes da Polícia Federal, que 

acompanharam e registraram em áudio e vídeo a entrega das demais parcelas de 

R$ 500 mil aos denunciados Frederico Pacheco de Medeiros e Mendherson Souza 

Lima. II.2. Imputação de Tentativa de Obstrução à Investigação de Organização 

Criminosa 9. A presença de indícios de materialidade e autoria pela tentativa 

de embaraço às investigações de organização criminosa está caracterizada: 

(i) pela transcrição de diálogo travado entre Aécio Neves da Cunha e Joesley 

Batista, em que o denunciado brada a necessidade de anistiar o caixa dois e de 

substituir o então Ministro da Justiça, com o intuito de obter maior controle sobre 

a Polícia Federal; (ii) ligação telefônica em que o denunciado conversa com outro 

Senador sobre a necessidade de substituição do Ministro da Justiça. 10. Embora 

a atuação no processo legislativo seja atividade lícita, o modo de proceder do 

denunciado indica que sua atuação tinha por objetivo específi co embaraçar as 

investigações relacionadas à “Operação Lava Jato”. III. Conclusão 11. Rejeição 

das preliminares e recebimento integral da denúncia. (Inq 4.506, Relator(a): Min. 

Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 

julgado em 17/04/2018, Acórdão Eletrônico DJe-183 divulg 03-09-2018 public 

04-09-2018)
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Com visto, os precedentes mais recentes do Supremo Tribunal Federal 

e do Superior Tribunal de Justiça foram proferidos por maioria de votos, a 

denotar que a questão a respeito da necessidade ou não do ato de ofício ainda 

gera controvérsias, demandando, dessa forma, uma maior refl exão.

O precedente da Quinta Turma traz como substrato o julgado do Supremo 

Tribunal Federal acima referido, para assentar, nos termos do voto vogal da 

Ministra Rosa Weber, que “se exige, para a confi guração do delito [de corrupção 

passiva], apenas o nexo causal entre a oferta (ou promessa) de vantagem indevida 

e a função pública exercida, sem que necessária a demonstração do mesmo nexo entre a 

oferta (ou promessa) e o ato de ofício esperado, seja ele lícito ou ilícito”.

Por oportuno, transcrevo trechos do voto vencedor do Ministro Roberto 

Barroso, que bem esclarecem a questão sob análise:

24. O crime de corrupção passiva está assim tipifi cado no art. 317 do Código 

Penal:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para ou trem, direta ou indiretamente, 

ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 

indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou 

promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o 

pratica infringindo dever funcional.

25. Da leitura do tipo penal não decorre nenhuma exigência da prática de “ato 

de ofício” - ou sequer de sua indicação - para a caracterização da fi gura básica do 

delito, prevista no caput: o ocorreria com a mera solicitação e/ou recebimento 

de vantagem aceitação de sua promessa - em razão da função pública. A eventual 

prática - ou omissão indevida - do ato de ofício consubstancia hipótese de 

aumento de pena, prevista no § 1º do art. 317. Basta que se compare a redação do 

crime de corrupção ativa (CP, art. 333), no qual o tipo penal é explícito em afi rmar 

que o oferecimento ou promessa de vantagem indevida a funcionário público 

deve ser voltado a “determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”.

26. Porém, ao julgar a AP 307/DF (“caso Collor”), o Supremo Tribunal Federal 

decidiu que os dois tipos penais devem ser interpretados conjuntamente, de 

modo que também para a caracterização da corrupção passiva seria necessária 

a indicação de um ato de ofício a ser praticado pelo funcionário público como 

contrapartida à vantagem indevida. No caso concreto julgado, o ex-Presidente da 

República foi absolvido porque se entendeu que não teria sido “apontado ato de 

ofi cio confi gurador de transação ou comércio com o cargo então por ele exercido” 

(AP 307, Rel. Min. limar Galvão, Segunda Turma, j. 13.12.1994).
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27. Essa compreensão foi fl exibilizada no julgamento da AP 470 (“Mensalão”). 

Embora alguns Ministros do Supremo Tribunal Federal tenham confi rmado o 

entendimento de que, também para a corrupção ativa, deve haver ao menos 

indicação de “ato de ofício” em troca do qual teria sido solicitada ou recebida 

a vantagem, houve uma alteração substancial no que diz respeito ao grau de 

determinação de tal ato.

28. Com efeito, na AP 470 a Corte passou a aceitar um grau muito maior de 

indeterminação do “ato de ofício”. Admitiu-se, no caso concreto, que a compra de 

votos e de suporte parlamentar para projetos de interesse do governo representa 

uma contrapartida sufi cientemente determinada para caracterizar o delito já no 

momento da oferta ou promessa da vantagem indevida.

29. Essa nova visão jurisprudencial – que rejeita uma perspectiva 

rigorosamente sinalagmática da corrupção – é claramente mais adequada 

para a proteção da probidade administrativa e para a repressão do ilícito. A 

exigência de indicação de um ato concreto para a caracterização do delito 

de corrupção – além de ser contrária, como visto, ao texto expresso da lei – 

afasta da punição as manifestações mais graves da violação à função pública: 

o guarda de trânsito que pede dinheiro para deixar de aplicar uma multa 

seria punível, mas o senador que vende favores no exercício do seu mandato 

passaria impune.

30. Em suma, portanto, como tem decidido esta Primeira Turma, “não é 

necessário estabelecer uma subsunção precisa entre um específi co ato de ofício 

e as vantagens indevidas, mas sim uma subsunção causal entre as atribuições do 

funcionário público e as vantagens indevidas, passando este a atuar não mais em 

prol do interesse público, mas em favor de seus interesses pessoais” (AP 695, Rel. Min. 

Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06.09.2016).

Seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Ministra 

Laurita Vaz afi rma em seu voto que “nem a literalidade do art. 317 do CP, nem 

sua interpretação sistemática, nem a política criminal adotada pelo legislador 

parecem legitimar a ideia de que a expressão ‘em razão dela’, presente no tipo de 

corrupção passiva, deve ser lida no restrito sentido de ‘ato que está dentro das 

competências formais do agente’”.

Ressalta, ademais, que não “parece lícito simplesmente pressupor que, 

no que se refere ao crime de corrupção passiva (art. 317 do CP), o legislador 

praticou alguma sorte de atecnia, ou que falou menos do que desejava, ou que é 

possível “deduzir” do dispositivo a exigência de ato de ofício, como se ali estivesse 

uma limitação implícita ao poder-dever de punir”.

Considerou, assim, que se trata de “nítida opção legislativa direcionada a 

ampliar a abrangência da incriminação por corrupção passiva, quando comparada 
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ao tipo de corrupção ativa, a fi m de potencializar a proteção ao aspecto moral do 

bem jurídico protegido, é dizer, a probidade da Administração Pública”.

Concluiu, dessa forma, que:

(...) o âmbito de aplicação da expressão “em razão dela”, contida no art. 317 do 

CP, não se esgota em atos ou omissões que detenham relação direta e imediata 

com a competência funcional do agente. O crime de corrupção passiva não exige 

nexo causal entre a oferta ou promessa de vantagem indevida e eventual ato 

de ofício praticável pelo funcionário público. O nexo causal a ser reconhecido é 

entre a mencionada oferta ou promessa e eventual facilidade ou suscetibilidade 

usufruível em razão da função pública exercida pelo agente.

Sendo assim, tenho que o crime de corrupção passiva consuma-se ainda que 

a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa 

de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem 

nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, 

materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta 

almejada.

A doutrina pátria, ao analisar o tipo penal de corrupção passiva, assenta que 

“a premissa aqui é o uso do cargo público como instrumento pessoal para auferir 

vantagem indevida, seja de natureza pessoal, moral ou patrimonial; solicita 

ou recebe essas dádivas em permuta com favores que são realizados pelo leque de 

prerrogativas e atribuições exercidas na administração pública em favorecimento ao 

seu corruptor ou a quem esta interessa”. (BEZERRA FILHO, Aluizio. Manual 

dos crimes contra o erário. Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 127).

Referido doutrinador elucida, ainda, que “é necessário que o ato objeto 

da mercancia seja da competência do agente público ou esteja relacionado com 

o exercício de sua função como pressuposto da caracterização do tipo. (...). O 

dado essencial do delito de corrupção não reside exatamente na solicitação ou 

recepção de uma vantagem indevida pelo funcionário público, mas no desvio 

das funções públicas em direção a fi ns contrários aos interesses gerais”. (BEZERRA 

FILHO, Aluizio. Manual dos crimes contra o erário. Salvador: JusPODIVM, 

2017. p. 127/128).

Ainda segundo a doutrina, citando precedentes desta Corte, seria mais 

acertado considerar não ser “necessário especifi car um ato ou conjunto de 

atos, sendo sufi ciente evidenciar que a vantagem indevida é decorrência do 

exercício da função pública”. Entendimento em sentido contrário acentuaria “a 

impunidade, já grande na esfera da corrupção (Silva: 208-209), por difi cultar a 

punição nos casos em que a mercancia da função pública se dá de modo difuso, 
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em que há uma contraprestação, mas o funcionário retribui com uma pluralidade 

de atos, de difícil individuação, o que poderá ocorrer, por exemplo, em relação 

à grave corrupção de parlamentares (Araújo Júnior: 87-93)”. (BALTAZAR 

JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p. 299.

A jurisprudência vai no mesmo sentido, destacando que, em regra, “a 

mercancia da função pública se dá de modo difuso, através de uma pluralidade de 

atos de difícil individualização”. (RHC 48.400/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

Quinta Turma, julgado em 17/03/2015, DJe 30/03/2015). Dessa forma, vincular 

o tipo penal a eventual prática de ato de ofício específi co, dentro das atribuições 

formais do cargo, poderia inviabilizar a própria caracterização do crime.

Nesse encadeamento de ideias, me inclino no sentido de considerar que 

o crime de corrupção passiva realmente dispensa, para sua confi guração, a 

vinculação a um ato de ofício específi co e que esteja dentro das atribuições formais 

do agente. De fato, revela-se mais coerente com o bem jurídico tutelado a 

interpretação no sentido de que a vantagem indevida esteja relacionada com 

eventual facilidade usufruível em razão da função pública exercida pelo agente.

Afastada a alegação de atipicidade, em virtude da conclusão no sentido 

da efetiva dispensabilidade de especifi cação de um ato de ofício formalmente 

inserido nas atribuições do funcionário público, não há se falar igualmente 

em ofensa ao art. 29 do Código Penal, porquanto ao recorrente não se imputa 

conduta em coautoria.

Conforme destacado no acórdão recorrido, “não por outra razão a sentença 

condenou o ex-Presidente por um único ato de corrupção, porquanto, a ele cabia 

dar suporte à continuidade do esquema de corrupção havido na Petrobras 

orientado a fi nanciar partidos políticos e um projeto de poder, com capacidade 

inclusive de interferir na higidez do sistema eleitoral” (e-STJ fl . 73.022).

Assim, conforme já referido, o recorrente foi condenado por ser “o 

garantidor de um esquema maior, assegurando nomeações e manutenções de agentes 

públicos em cargos chaves para a empreitada criminosa. Acertada a acusação ao 

atribuir a responsabilidade criminal no réu Luiz Inácio Lula da Silva em um 

patamar mais elevado em termos de hierarquia administrativa e constitucional” 

(e-STJ fl . 73.020).

Quanto à alegada ausência de nexo causal, verifi co, pela leitura do acórdão 

recorrido, que a vantagem indevida recebida pelo recorrente está relacionada 

com a facilidade usufruível em razão da função pública exercida pelo agente, 
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a quem competia indicar o nome do presidente e dos diretores da Petrobras. 

Dessarte, encontra-se devidamente delineado o nexo causal.

Reitero, no ponto, que eventual desconstituição do entendimento 

proferido pelas instâncias ordinárias, soberanas no exame dos fatos e das provas 

carreadas aos autos, demandaria inevitável e inviável revolvimento do arcabouço 

probatório o que, como é de conhecimento, encontra óbice no verbete n. 7 da 

Súmula desta Corte.

No mesmo sentido:

Penal. Agravo regimental em agravo em recurso especial. Desclassificação do 

delito de estelionato para corrupção passiva. Reexame de matéria fática. Vedação. 

Súmula 7/STJ. Recurso desprovido. I - A decisão agravada deve ser mantida por 

seus próprios fundamentos. II - Entender de modo contrário ao estabelecido pelas 

instâncias ordinárias - de que não houve nexo causal entre a vantagem indevida 

e o ato funcional, a fi m de caracterizar o delito de corrupção passiva e não o de 

estelionato -, como pretende a parte agravante, demandaria, necessariamente, 

o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência 

inviável nessa instância. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 

1.142.400/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/03/2018, 

DJe 27/03/2018)

Agravo regimental no recurso especial. Penal e Processual Penal. Indiciamento. 

Não obrigatoriedade. Reapresentação de transação. Defi ciência de fundamentação. 

Súmula n. 284/STF. Nexo causal. Responsabilidade penal. Necessário reexame fático-

probatório. Súmula n. 7/STJ. Princípio identidade física do juiz. Exceção. Possibilidade. 

Provas. Necessidade. Competência do Tribunal a quo. Agravo desprovido. 1. O 

indiciamento apesar de ser um antecedente processual lógico, não é obrigatório 

para que ocorra o oferecimento da peça acusatória. 2. A deficiência de 

fundamentação quanto à necessidade de reapresentação da transação penal 

atrai o óbice da Súmula n. 284/STF. 3. Para verifi car a ausência de nexo causal à 

imputação de responsabilidade penal é necessário o reexame fático-probatório 

da demanda. Óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte Especial é 

fi rme no sentido de que o princípio da identidade física do juiz no processo penal 

não é absoluto, comportando exceções, como no caso concreto. 5. Compete ao 

Juízo a quo exercer juízo acerca das provas produzidas, dentre elas a necessidade 

da prova testemunhal, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas 

da causa. 6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.588.188/RN, 

Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 

07/06/2017)

Por fi m, no que concerne à alegação de que a conduta é atípica, se analisada 

com base na teoria da imputação objetiva, consigno que, devidamente delineado 
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o nexo causal, revela-se irrelevante o exame dos fatos com base na teoria da 

imputação objetiva, uma vez que esta se apresenta como um complemento 

corretivo das teorias causais. Dessarte, desnecessário o exame do caso sob esse 

viés, que, ademais, não foi submetido ao crivo do Tribunal de origem.

15. Contrariedade ao art. 156 do CPP.

Ainda com relação à condenação pelo crime de corrupção passiva, o 

recorrente aponta violação do art. 156 do Código de Processo Penal, por 

considerar que “a conclusão de que o recorrente teria se corrompido pelo tal 

tríplex não possui respaldo probatório idôneo”. Afi rma que os depoimentos 

dos autos apenas confi rmam “a suposta infl uência do ex-Presidente no Partido 

dos Trabalhadores e na Petrobras; questão que não caracteriza sua corrupção 

passiva, porquanto não confi rma o recebimento da vantagem indevida” (e-STJ 

fl s. 74.619, 74.620/74.621).

Assevera que, “no que diz respeito ao tal triplex, não há, de fato, uma única 

prova direta e insuspeita de que o ora recorrente o tenha recebido, aceito ou 

solicitado. Essa situação não demanda qualquer reexame de fatos, mas emerge 

da própria base em empírica dos arestos recorridos” (e-STJ fl . 74.621). A defesa 

passa então a discorrer sobre os depoimentos constantes dos autos, concluindo 

que não foi respeitada a presunção de inocência do recorrente, porquanto lhe foi 

atribuído o ônus de descaracterizar o depoimento do corréu (e-STJ fl . 74.625).

O Tribunal de origem, ao manter a condenação do recorrente pelo crime 

de corrupção passiva, sintetizou, ao fi nal de amplo exame do arcabouço carreado 

aos autos, que “há provas sufi cientes de que a unidade triplex do Condomínio 

Solaris estava destinada a Luiz Inácio Lula da Silva como vantagem, apesar de 

não formalmente transferida porque sobreveio a ‘Operação Lava-Jato’ e a prisão 

de empreiteiros envolvidos, dentre eles, José Adelmário Pinheiro Filho. De todo 

o exposto, é possível se concluir” (e-STJ fl s. 73.001/73.004):

(a) João Vaccari Neto solicitou a Léo Pinheiro que a OAS assumisse 

empreendimentos da BANCOOP, pois a cooperativa estava em graves difi culdades 

fi nanceiras e com as obras paralisadas;

(b) após análise de viabilidade comercial, a OAS decidiu assumir o 

empreendimento do Guarujá/SP, desde já ciente de que uma das unidades 

pertenceria ao réu Luiz Inácio Lula da Silva;

(c) foi realizada assembleia de condôminos para ratifi cação do contrato com a 

OAS, para a qual foi expedida notifi cação, nos idos de 2009;
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(d) a ex-Primeira Dama fi rmou contrato originalmente com a BANCOOP, mas 

não o renovou com a OAS, embora também não tenha formulado em tempo 

adequado o pedido de rescisão do contrato;

(e) em 2010 foi publicada reportagem, em veículo de comunicação de 

grande circulação nacional, noticiando que a unidade triplex, já àquele tempo, 

pertenceria ao ex-Presidente;

(f ) visitas foram realizadas pessoalmente pelo ex-Presidente e sua esposa 

(fevereiro de 2014), bem como por esta e seu fi lho Fábio (agosto de 2014), no 

apartamento no Guarujá/SP. Na primeira ocasião foram discutidas as reformas 

que a unidade deveria sofrer, sendo que na segunda oportunidade estas foram 

vistoriadas;

(g) o apartamento triplex foi objeto das reformas previstas, em consonância 

com projetos apresentados e aprovados pelo apelante Luiz Inácio Lula da Silva 

e sua esposa, e elas foram efetivamente custeadas pela OAS Empreendimentos, 

sendo este fato absolutamente fora dos procedimentos usuais da empresa;

(h) das visitas à unidade participaram dirigentes da empresa OAS, empregados 

desta, empregados de empresas subcontratadas, além dos réus. Tais pessoas, de 

modo unânime, confi rmaram não apenas a ocorrência das visitas, mas a forma 

como foram agendadas, datas e detalhes da reforma;

(i) o responsável pela Construtora Tallento, encarregada da reforma, confi rmou 

os fatos, embora não soubesse precisar detalhes sobre a titularidade do bem;

( j) ainda que algumas das testemunhas não soubessem certificar a 

‘propriedade ou titularidade’ do triplex, tinham conhecimento por terceiros de 

que o mesmo pertenceria ao ex-Presidente. A ausência de conhecimento pessoal 

deve ser entendida como decorrente da própria natureza dos fatos, porque não 

se pretendia dar publicidade. Todavia, testemunhas diretamente envolvidas nos 

fatos e corréus foram assertivos quanto ao real destinatário do imóvel;

(k) os altos dirigentes da empresa OAS não apenas tinham ciência dos fatos, 

como os confi rmaram em juízo, destacadamente José Adelmário, Agenor, Paulo 

Gordilho e Roberto Moreira;

(l) os interrogatórios desses réus, corroborados por diversas provas, 

são uníssonos sobre a reserva do apartamento, a realização das reformas e a 

customização conforme projeto apresentado e aprovado pelo ex-Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva e sua esposa (Marisa Letícia) por ocasião de apresentação 

pessoal que José Adelmário e Paulo Gordilho fi zeram na residência do casal em São 

Bernardo do Campo;

(m) as reformas da unidade se concretizaram de modo excepcional e 

customizado, o que pressupõe que não estavam sendo feitas para o público 

em geral, mas para pessoa determinada. Isto é, com natureza bastante diferente 

daqueles chamados apartamentos decorados;
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(n) a OAS administrava uma ‘conta de propina’, cujos recursos eram destinados 

ao Partido dos Trabalhadores, nos moldes do que foi praticado por outras 

empreiteiras no conhecido ‘clube’, fato este provado nestes autos (evento 847), 

bem como nas mais de duas dezenas de outros processos cujo mérito já foi 

julgado por esta 8ª Turma;

(o) há prova material relativa à troca de informações, email e mensagens de 

celular, corroborando as palavras dos diversos réus, em especial de José Adelmário 

Pinheiro Filho;

(p) não foi produzida contraprova que infirme as alegações do réu José 

Adelmário ou que levem à rejeição da premissa de existência de prova acima de 

dúvida razoável;

(q) o contexto dos fatos, as provas, as regras de experiência e a lógica não 

permitem chegar a outra conclusão, salvo a de que o apartamento pertencia 

ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ora apelante, cuja titularidade e posse 

somente não foram transferidas a tempo e modo por força da própria ‘Operação 

Lava- Jato’ (que se iniciou publicamente em março de 2014) e da prisão de 

diversos empreiteiros em novembro de 2014, dentre eles, José Adelmário Pinheiro 

Filho;

(r) João Vaccari Neto orientou Léo Pinheiro sobre o abatimento da conta geral 

de propinas dos valores da diferença de preço entre a unidade simples e o triplex, 

o custeio da reforma, a compra de mobiliários e utensílios somente em um 

segundo encontro. Também seriam abatidos outros custos de empreendimentos 

do BANCOOP, passivos ocultos que, segundo ele, foram assumidos pela OAS.

(s) o réu Luiz Inácio Lula da Silva, em razão do cargo, atuou diretamente para 

a manutenção de agentes públicos que tinham por missão manter o esquema 

de fi nanciamento político com propinas decorrentes de contratos fi rmados pela 

Petrobras com grandes empreiteiras;

(t) o réu Luiz Inácio Lula da Silva, também em razão do cargo, teve para si 

destinado o imóvel triplex do Guarujá/SP, como pagamento de corrupção, 

correspondente à diferença de preço entre a unidade originalmente 

compromissada (apartamento 141) e a unidade final, somado aos custos de 

personalização (reforma e mobiliário);

(u) dentro desse contexto, deve ainda ser considerado que boa parte dos fatos 

(diga-se, os mais essenciais, como reformas, compra de utensílios e mobiliário) 

ocorreu no ano de 2014, no decorrer da ‘Operação Lava-Jato’.

Assim, verifi ca-se das provas carreadas aos autos que o apelante Luiz Inácio 

Lula da Silva tinha ciência de que, apesar da aquisição inicial da unidade 141, 

tinha reservada para si a unidade triplex (164-A, do Edifício Salinas, Condomínio 

Solaris), sem que tivesse vertido recursos para tal aquisição. O réu e familiares 

estiveram nesta unidade solicitando modificações estruturais, adaptações 

(inclusive a instalação de um elevador), edifi cações, aparelhamento com móveis e 
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utensílios, reformas estas que não apenas foram feitas, mas foram posteriormente 

vistoriadas.

Ainda a revelar a intenção do agente, há prova quanto à apresentação 

dos projetos de reformas ocorridas no imóvel residencial do apelante, com a 

aquiescência sobre os projetos, que levaram a efeito as modificações, como 

confi rmaram Léo Pinheiro e Paulo Gordilho em seus depoimentos.

Inquestionável, ainda, que a empreitada foi realizada às expensas da empresa 

OAS Empreendimentos, sem que tenha havido qualquer pagamento pelo apelante. 

Ao revés, houve a autorização de lançamento destas despesas, pelo Diretor 

Financeiro do partido político, na conta corrente de recursos ilícitos originários da 

Petrobras.

Este singelo resumo de alguns dos fatos, complementado por tudo aquilo 

que restou acima dito sobre as provas materiais e testemunhais, permite chegar 

a uma conclusão segura, acima de dúvida razoável, de que o ex-Presidente agiu 

dolosamente ao receber vantagem indevida.

Como visto, pela simples leitura do resumo acima transcrito, observa-se 

que as instâncias ordinárias, que possuem amplo espectro de cognição fática e 

probatória, concluíram, com base no arcabouço probatório, estar devidamente 

comprovada a imputação pelo crime de corrupção passiva. Nesse contexto, não é 

possível, em recurso especial, a reversão das conclusões, uma vez que o Superior 

Tribunal de Justiça não pode ser considerado terceira instância recursal.

Como é de conhecimento, a análise de eventual violação da norma 

infraconstitucional não pode demandar o revolvimento dos fatos e das provas 

carreados aos autos, porquanto as instâncias ordinárias são soberanas no exame 

do acervo probatório. Dessa forma, não é dado a esta Corte Superior se imiscuir 

nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, acerca da existência de 

acervo probatório apto a embasar a condenação.

No mesmo sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Receptação. Inversão do 

ônus da prova não evidenciado. Art. 156 do CPP. Pleito absolutório. Necessidade 

reexame fático e probatório. Súmula n. 7/STJ. Culpabilidade. Antecedentes. 

Motivação concreta e idônea. Agravo regimental não provido. 1. Uma vez que 

a condenação do réu se fundamentou em fatos e provas concretas carreadas aos 

autos - que evidenciaram, de maneira inquívoca, que ele conhecia a procedência 

ilícita das munições apreendidas -, não há como acolher a tese de que houve indevida 

inversão do ônus da prova. 2. Para entender-se pela absolvição do ora agravante, 

seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento 

vedado em recurso especial, por força do enunciado na Súmula n. 7 do STJ. 3. A 
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individualização da pena-base está submetida a certa discricionariedade 

judicial, orientada pelas circunstâncias do art. 59 do CP e pelo sistema do livre 

convencimento motivado. Em recurso especial, somente é cabível o controle 

da fundamentação do acórdão impugnado e de sua proporcionalidade. 4. 

A quantidade de munições receptadas (192 cartuchos calibre .380 de marca 

estrangeira), efetivamente evidenciam um plus de reprovabilidade na conduta 

do agente, motivo pelo qual autoriza a conclusão pela desfavorabilidade da 

circunstância judicial relativa à culpabilidade. 5. Salvo hipótese excepcional, 

consoante entendimento deste Superior Tribunal, decorrido o prazo de cinco 

anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, 

a condenação anterior, embora não possa prevalecer para fi ns de reincidência, 

pode ser sopesada a título de maus antecedentes, como in casu. 6. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 1.009.975/PR, Rel. Ministro Rogerio 

Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

Recurso especial. Penal e Processo Penal. Crime contra a ordem tributária. 

Sonegação. Indeferimento de oitiva de testemunha. Cerceamento de defesa. 

Inocorrência. Ilicitude da prova. Nulidade da quebra de sigilo bancário não 

evidenciada. Insufi ciência probatória. Violação ao art. 156 do CPP. Princípio do livre 

convencimento motivado. Súmula 7/STJ. Causa de aumento prevista no art. 12 da 

lei n. 8.137/90. Grave dano à coletividade. Expressivo valor do tributo sonegado. 

Possibilidade de incidência. Princípio da congruência. Desnecessidade de expressa 

tipifi cação legal. Recurso improvido. 1. O indeferimento de pedido de produção de 

prova, quando devidamente motivado, não confi gura cerceamento de defesa, por 

ser a discricionariedade o critério norteador do juízo de pertinência e relevância 

(RMS 34.151/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJ de 9/8/2013). 

2. O chamado fenômeno da serendipidade ou o encontro fortuito de provas 

- que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em 

investigação com fi m diverso - não acarreta qualquer nulidade ao inquérito que 

se sucede no foro competente. 3. Confi gurada a hipótese de encontro fortuito de 

provas, decorrente de quebra de sigilo bancária autorizada, não há irregularidade 

na investigação levada a efeito para elucidar o novo delito, distinto do que 

ensejou a decretação da medida. 4. Tratando-se de incidência do princípio do 

livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção 

ponderando as provas que desejar, não há falar em ofensa ao art. 156 do Código 

de Processo Penal. 5. Tendo as instâncias ordinárias entendido pela existência de 

provas sufi cientes a embasar o decreto condenatório, aferir a fragilidade do conjunto 

fático-probatório encontra óbice no enunciado sumular 7/STJ, o qual veda o reexame 

de provas na via do recurso especial. 6. Este Superior Tribunal de Justiça fi rmou 

entendimento no sentido de que o não recolhimento de expressiva quantia 

de tributo atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, inc. I, 

da Lei 8.137/90, pois confi gura grave dano à coletividade. De qualquer forma, 

a questão, como posta, não escapa à incidência da Súmula 7/STJ. (AgRg nos 
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EDcl no AREsp 465.222/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016). 7. O réu se defende dos fatos 

narrados e não da tipifi cação a ele atribuída, razão pela qual pode o magistrado 

reconhecer a existência da causa da aumento prevista no art. 12, I, da Lei n. 

8.137/90, descrita faticamente na denúncia, ainda que nela não expressamente 

indicada a correspondente tipifi cação legal da majorante. 8. Recurso especial 

improvido. (REsp 1.524.528/PE, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado 

em 05/09/2017, DJe 13/09/2017)

16. Ofensa ao art. 1º da Lei n. 9.613/1998 - Bis in idem.

A defesa aponta também violação do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, por 

entender que a conduta considerada típica, “se tivesse ocorrido, quando muito, 

caracterizaria exaurimento da imputação de corrupção” (e-STJ fl . 74.626). 

Afirma que “a falta de transferência formal da propriedade caracterizaria 

exaurimento do delito principal, mas, nunca, ato de lavagem”. Conclui, assim, 

que “ao considerar caracterizado o crime de lavagem de capitais pela ‘propositada 

intenção de ocultar o patrimônio que pertencia de fato ao ex-Presidente’, o 

acórdão puniu duas vezes o recorrente pela mesma conduta, e violou o artigo 1º 

da Lei 9.613/1998” (e-STJ fl s. 74.627/74.628).

Considera, no mais, que se tratou como “consumado um delito virtual”, 

uma vez que “não houve disponibilidade do bem no circuito econômico”. Alega, 

ainda, que se “considerou prescindível perquirir a origem dos recursos que Léo 

Pinheiro teria empregado no triplex”. Conclui, assim, que se trata de “conduta 

virtual, atípica e que, ainda que fosse ilícita, seria mero exaurimento do delito de 

corrupção a ele imputado” (e-STJ fl s. 74.628 e 74.630).

O Tribunal de origem, ao analisar a alegação de atipicidade com relação ao 

crime de lavagem de dinheiro, assentou, em um primeiro momento, que referido 

delito se decompõe em três fases. Destacou, porém, que “é assente na doutrina 

e na jurisprudência, todavia, que o tipo penal, para a sua consumação, não exige 

a ocorrência das três fases. É dizer, a mera ocultação - primeira fase do ciclo da 

lavagem - já caracteriza o crime, sendo desnecessárias as etapas de dissimular e 

reinserir os ativos na economia formal” (e-STJ fl . 73.028).

Registrou, dessa forma, que “basta, assim, que o agente, ciente da origem 

ilícita dos recursos, oculte ou dissimule sua procedência e titularidade mediante 

operações, como a aquisição e manutenção de bens em nome de terceiros ou a 

obtenção de benefícios outros de natureza econômica ou patrimonial”. (e-STJ fl . 

73.029).



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1228

Quanto à materialidade e à autoria, a Corte local assentou que “é 

inquestionável a origem ilícita dos recursos empregados no custeio da diferença 

entre a unidade originalmente adquirida - e parcialmente paga - e a unidade 

fi nal destinada ao apelante Luiz Inácio Lula da Silva. Mais induvidosa ainda 

é a utilização da mesma fonte de recursos espúrios para o pagamento das 

reformas, melhorias, mobiliário e aparelhamento do apartamento 164-A” (e-STJ 

fl . 73.030).

Destacou, ademais, que (e-STJ fl . 73.030):

Neste e em diversos dos outros processos já julgados no primeiro grau e nesta 

Corte, restou demonstrada a existência de um complexo, prolongado e articulado 

esquema de desvio de recursos públicos no seio da Petrobras, com desvios 

bilionários (e não são poucos). Basta relembrar que apenas na contratação de 

um navio sonda, cujo negócio era indicado como desnecessário pela área técnica 

da instituição, o montante já ultrapassava a casa do bilhão. No caso específi co, 

trata-se de recursos oriundos da empresa OAS, como confessadamente apontou 

o corréu José Adelmário, que mantinha um espécie de ‘conta corrente’ do Partido 

dos Trabalhadores, da qual foram debitados os custos acima referidos.

Ressaltou, assim, que “para a confi guração do crime de lavagem de dinheiro, 

pois, é necessária a realização de um dos verbos nucleares do tipo, consistentes 

em ocultar/esconder, simular, encobrir/dissimular, disfarçar/alterar a verdade”. 

No caso, “o magistrado singular entendeu que houve propositada intenção de 

ocultar o patrimônio que pertencia de fato ao ex-Presidente pelo menos até 

junho de 2014, e, por isso, caracterizado o crime de lavagem de capitais”.

Dessarte, concluiu, que (e-STJ fl . 73.035):

Tem-se por correta a conclusão, dado o prolongado período de ocultação do 

verdadeiro destinatário dos recursos, bem como incrementos no imóvel, cientes, 

benefi ciário e pagador, de que esses recursos tinham origem ilícita e o patrimônio 

não estava formalmente vinculado ao benefi ciário. O interrogatório do réu José 

Adelmário, ausente qualquer evidência de que esteja mentindo, e principalmente 

estando em sintonia com os fatos provados, como prova séria deve ser valorado.

O art. 32 da Lei n. 4.591/64 estabelece, dentre outras, as providências a serem 

realizadas ao fi nal de uma incorporação imobiliária. O art. 44 da mesma lei prevê 

que, após a concessão do ‘habite-se’, deverá o incorporador requerer a averbação 

da construção de modo individualizado e discriminado das unidades. Vencida esta 

etapa é possível a transferência da posse ou propriedade, o que não ocorreu no 

caso concreto.

Isso fi ca claro no seguinte trecho do depoimento de Léo Pinheiro, cuja repetição 

se faz necessária:
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José Adelmário Pinheiro Filho:- O Vaccari me pediu que não fi zesse, me liberou 

para venda da unidade que teria sido escolhida, a unidade tipo, e que a unidade 

que pertenceria à família do presidente fi caria em nosso nome, eu teria uma 

orientação; em 2010 eu o procurei, tinha problema de campanha política, 

esperou-se, por causa da matéria do...

Juiz Federal:- Ele falou isso ao senhor?

José Adelmário Pinheiro Filho:- O João Vaccari falou comigo e o Paulo Okamotto.

Juiz Federal:- Que não era para fazer a transferência?

José Adelmário Pinheiro Filho:- Que não era para fazer transferência, e assim 

ficou até o final, como nós íamos resolver eu lhe confesso que a partir de 

novembro eu não...

Juiz Federal:- Qual era a explicação que o senhor dava para o pessoal da OAS 

Empreendimentos de porque não fazer a transferência desse imóvel, porque fazer 

essas reformas todas?

José Adelmário Pinheiro Filho:- Ainda existia nesse empreendimento em 2014 

mais de 20 e poucas unidades que não tinham ainda sido comercializadas, 

mas era claro que ficava evidente porque tinha uma determinação de não 

comercializar essa unidade, e é norma, é padrão numa incorporadora ela não fi car 

com unidades depois de entregue, inclusive é por isso que tem essas feiras, essas 

coisas de imóveis, que ninguém, isso é um transtorno dentro do negócio como 

um todo.

Juiz Federal:- Mas qual era a explicação então que o senhor dava para os 

executivos da OAS Empreendimentos?

José Adelmário Pinheiro Filho:- Que depois ia ser encontrada uma forma de 

transferência para alguém que o presidente determinasse ou para a família dele 

mesmo.

Destacou-se, ademais, que “o art. 1º da Lei n. 9.613/98 tem por objeto, 

além da ocultação ou dissimulação da propriedade, também da natureza, da 

origem, da localização, da disposição ou da movimentação de bens provenientes, 

direta ou indiretamente, de infração penal, de maneira que em qualquer dessas 

fi guras estaria confi gurado o branqueamento. Aliás, houvesse efetivamente o 

título translativo ou, no mínimo, não tivesse o compromisso de compra e venda 

perdido a validade, certamente não se estaria cogitando da incidência do tipo 

penal estampado no art. 1º da Lei n. 9.613798, mas mero proveito do crime de 

corrupção passiva” (e-STJ fl s. 73.036/73.037).

Registrou-se também que (e-STJ fl . 73.038):

Não é demais recordar que a questão a respeito da titularidade do imóvel 

somente começou a ser esclarecida em 2014. Léo Pinheiro afirmou que, 
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inicialmente, ‘foi orientado, já em 2009, que o apartamento triplex, 164-A, 

pertenceria à família do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que a OAS não 

poderia comercializá-lo para terceiro. Foi, porém, autorizado a vender a unidade 

141-A, que constava no contrato celebrado entre a BANCOOP e Marisa Letícia 

Lula da Silva. Em nenhum momento, foi a ele informado que o Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva pagaria a diferença de preço entre o apartamento simples e o 

apartamento triplex’.

A tentativa de Léo Pinheiro de ‘acertar’ o pagamento foi objeto de outras 

reuniões, sem que a questão tenha sido solvida nem mesmo após a solicitação 

de reformas no imóvel destinadas a atender às necessidades da família. Léo 

Pinheiro esclareceu que, em maio ou junho de 2014, encontrou-se novamente 

com João Vaccari Neto, quando fi cou acertado que a diferença de preço entre a 

unidade simples e o apartamento triplex, assim como os custos da reforma do 

apartamento e igualmente do Sítio em Atibaia, seriam abatidos da mencionada 

conta geral de propinas do Grupo OAS.

Nada obstante, João Vaccari Neto solicitou que a regularização do imóvel 

fosse postergada. Disse Léo: ‘O Vaccari me pediu que não fi zesse, me liberou 

para venda da unidade que teria sido escolhida, a unidade tipo, e que a unidade 

que pertenceria à família do presidente fi caria em nosso nome, eu teria uma 

orientação; em 2010 eu o procurei, tinha problema de campanha política, 

esperou-se, por causa da matéria do...’.

Pois bem, o pedido de João Vaccari Neto, alto dirigente do Partido dos 

Trabalhadores - PT e pessoa da confiança do ex-Presidente, surge como, no 

mínimo, estranho. Relevados todos os contornos da negociação do triplex, fosse 

de fato um negócio lícito, a solução seria bastante óbvia: o apartamento deveria 

ser colocado em nome do réu Luiz Inácio Lula da Silva ou de sua esposa. Não 

haveria porque aguardar-se ou imaginar-se outra alternativa mais adequada.

É o que se exigiria e esperaria de qualquer cidadão comum, a fi m de que não 

pairassem dúvidas a respeito da higidez da transação.

Isso não ocorreu, contudo. Atendendo à solicitação de João Vaccari Neto, Léo 

Pinheiro, muito embora os percalços burocráticos, manteve o imóvel em nome da 

OAS sem indicação ou tentativa de vendê-lo a terceiro. E assim permanece até a 

hoje, incidindo, agora, o gravame do confi sco determinado pelo Juízo de Primeiro 

Grau.

O Tribunal de origem ressaltou ainda que “o valor fi nal do imóvel, após as 

reformas e equipagem, extrapola em muito a avaliação de mercado. O simples 

acobertamento da valorização do bem já confi gura, em tese, o crime autônomo de 

branqueamento de capitais, mesmo que nominalmente transferido para o apelante. 

Isso porque, como já explicado, em nenhum momento houve iniciativa do 

apelante no sentido de, no mínimo, fazer o ajuste da nova opção pelo triplex 
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em sua declaração de imposto de renda anual. Somente na declaração do ano-

calendário 2015 houve a exclusão do referido compromisso de compra e venda 

da declaração” (e-STJ fl . 73.039).

No que concerne à alegação de que a apontada lavagem de dinheiro seria 

mero exaurimento do crime de corrupção passiva, destacou a Corte local que, 

“nos crimes de corrupção, cabe recordar, o efetivo pagamento sequer é essencial 

ao tipo penal. Nessa conjugação de balizas, é impensável admitir-se, como 

regra geral, que o ato - posterior, autônomo e sem necessária relação com o 

antecedente - tendente a ocultar ou dissimular a origem ilícita de dinheiro já 

incorporado ao patrimônio do agente seja mero exaurimento da corrupção” 

(e-STJ fl . 73.040).

Continua, afirmando que, “caso contrário, equiparar-se-ia aquele que 

recebe dinheiro da corrupção e nada mais faz, com aquele que busca - com 

nova conduta - incorporar o proveito do crime dando-lhe a aparência de 

legalidade. Nesse contexto, afi rma que a hipótese dos autos apresenta “condutas 

que extrapolam a tipifi cação do crime antecedente, de modo que não se pode 

tratá-las como seu mero desdobramento” (e-STJ fl s. 73.040/73.041).

Por fim, esclarece que o presente caso não se confunde “com o que 

fora tratado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação Penal n. 470 

(‘Mensalão’). Naquele conhecido feito discutia-se se o simples proveito do crime, 

particularmente o saque de valores diretamente em conta bancária, poderia ser 

classifi cado como ato autônomo a caracterizar o crime de branqueamento de 

ativos” (e-STJ fl . 73.041).

Conforme elucidado pela Corte local, não há se falar que o crime de 

lavagem de dinheiro imputado ao recorrente, em virtude da ocultação da real 

titularidade do triplex, revele mero exaurimento do crime de corrupção passiva. 

Como é de conhecimento, o crime de lavagem se caracteriza pela ocultação ou 

dissimulação da propriedade de bens provenientes, direta ou indiretamente, 

de infração penal, com o objetivo de lhe conferir aparência de legalidade, não 

podendo ser tratado, portanto, como mero exaurimento desta.

Quanto à origem dos recursos empregados no triplex, tem-se que 

o recebimento deste por si só, configura o crime de corrupção passiva, 

independentemente da origem dos valores utilizados. Assim, a ocultação da 

propriedade do triplex tem como crime anterior a própria corrupção passiva 

tratada nos presentes autos, sendo despiciendo, dessarte, perseguir eventuais 

outros crimes anteriores.
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Com efeito, os recursos utilizados no triplex podem, inclusive, ter origem 

regular. Contudo, ao serem utilizados para pagar vantagem indevida, tipifi cando, 

assim, o crime de corrupção passiva, passam a ser um recurso de origem ilícita, 

tipifi cando, portanto, o crime de lavagem, a ocultação da sua propriedade, com 

o objetivo de lhe conferir aparência de legalidade. Ou seja, o crime não guarda 

relação com a origem do dinheiro utilizado para pagar propina, mas sim com o 

pagamento da propina.

Ademais, para configuração do crime de lavagem não se exige a 

“disponibilidade do bem no circuito econômico”, porquanto, conforme já 

destacado pela Corte local, embora o delito possua três fase distintas, sua 

consumação “não exige a ocorrência das três fases. É dizer, a mera ocultação - 

primeira fase do ciclo da lavagem - já caracteriza o crime, sendo desnecessárias 

as etapas de dissimular e reinserir os ativos na economia formal” (e-STJ fl . 

e-STJ fl . 73.028).

No que concerne ao precedente do Supremo Tribunal, proferido na Ação 

Penal n. 470, verifico que a tese firmada no Pretório Excelso não guarda 

relação com a situação fática dos presentes autos. Com efeito, naquele julgado, 

considerou-se que o recebimento de vantagem indevida, por interposta pessoa, não 

confi guraria o crime de lavagem de dinheiro. No caso dos autos, não há se falar 

em recebimento por interposta pessoa.

De fato, o triplex já estava à disposição do recorrente, tanto que foram 

realizadas reformas e comprado mobiliário sob orientação de sua família. 

Contudo, não houve a transferência da propriedade e havia uma determinação 

de não comercializar, embora já tivesse sido concedido o habite-se, possibilitando 

a efetiva transferência da propriedade (e-STJ fl s. 73.035/73.036).

Conforme lição doutrinária, a lavagem de dinheiro “pode ser conceituada 

como atividade de desvinculação ou afastamento do dinheiro da sua origem 

ilícita para que possa ser aproveitado”. Com respaldo da jurisprudência, a 

doutrina afi rma, ainda, que:

A análise da tipicidade deve ser levada a efeito, considerados o contexto e o 

conjunto das operações efetuadas, não sendo afastada porque comprovada a 

regularidade formal de um dos atos praticados (TRF1, ...), como, por exemplo, 

n o fato de estarem escriturados os supostos empréstimos na contabilidade da 

empresa, quando existem indícios de que os valores decorrem de crime arrolado 

como antecedente, bem como da simulação do negócio. O mesmo vale para a 

circunstância de que os bens ou rendimentos tenham sido declarados à Receita 
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Federal, que não afasta, por si só, a ocorrência de crime, pois é possível que a 

declaração tenha sido justamente uma forma de tentar atribuir aparência legítima 

à sua obtenção (TRF2, ...). (BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crime federais. 10 ed. 

rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 1.088 e 1.095).

Destaco, ainda, lição doutrinária no sentido de que “o escamoteamento do 

produto da infração antecedente, por si só, não é sufi ciente para a tipifi cação do 

crime de lavagem de capitais. Para além do mascaramento desses bens, direitos 

e valores, também se faz necessária a demonstração dos elementos subjetivos 

inerentes ao tipo penal em questão, quais sejam, a consciência e vontade de 

limpar o capital sujo e reintroduzi-lo no sistema fi nanceiro com aparência lícita” 

(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 4. ed. 

rev., atual. e ampl. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 314).

De fato, conforme já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, 

“verifi cada a autonomia entre o ato de recebimento de vantagem indevida 

oriunda do delito de corrupção passiva e a posterior ação para ocultar ou 

dissimular a sua origem, possível é a confi guração do crime de lavagem de 

capitais” (AP 996, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 

29/05/2018, DJe-025 Divulg 07-02-2019 Public 08-02-2019).

No mesmo sentido, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em 9/4/2019, 

no julgamento do Habeas Corpus n. 165.036/PR, impetrado em favor de Eduardo 

Cunha, assentou o entendimento no sentido de que o recebimento da vantagem 

indevida, por meio de mecanismos de ocultação e dissimulação, extrapola o 

mero recebimento clandestino, uma vez que se trata de comportamento com 

aptidão para dar posterior aparência de licitude à vantagem recebida.

Assim, a ocultação da vantagem indevida recebida de forma indireta não 

está compreendida no desdobramento causal natural do crime de corrupção 

passiva. Dessa forma, “a menção ao recebimento indireto no tipo penal de 

corrupção passiva não implica salvo conduto para qualquer comportamento 

de ocultação posterior” (BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo 

Cruz. Lavagem de dinheiro. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 

2016, p. 128).

Nesse encadeamento de ideias, não há se falar que a imputação pelo crime 

de lavagem revele mero exaurimento do crime de corrupção passiva, pois, de 

acordo com os elementos dos autos, a vantagem indevida recebida foi mantida 

oculta, com o objetivo de lhe dar aparência de legalidade.

Relevante destacar que, ainda que o recebimento da vantagem indevida 

tenha se dado de forma indireta, ou seja, sem a transferência de sua titularidade 
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ao recorrente ou a outra pessoa que tenha indicado, tem-se que a manutenção 

do bem em nome da OAS revela desígnio autônomo e distinto do mero 

recebimento.

Com efeito, o crime de corrupção passiva é instantâneo, tendo se 

consumado no momento do recebimento da vantagem indevida. Já o crime de 

lavagem de dinheiro, na modalidade típica de ocultar, é permanente, motivo pelo 

qual a manutenção do bem oculto em nome da OAS revela dolo distinto, o que 

se revela, inclusive, pela ausência de identidade temporal relativa à consumação 

de cada delito.

Dessa forma, tendo as instâncias ordinárias identifi cado a existência de 

desígnios autônomos, consistentes no recebimento da vantagem indevida e na 

sua ocultação, com o objetivo de atribuir aparência legítima à sua obtenção, 

correto o juízo de desvalor referente a cada tipo penal, não havendo se falar em 

bis in idem.

A propósito:

Processo Penal. Agravo regimental da decisão que não conheceu do habeas 

corpus. Utilização. Sucedâneo de recurso próprio. Corrupção passiva. Lavagem 

de dinheiro. Consunção. Não confi gurada. Concurso formal. Revolvimento fático-

probatório. Necessidade. Agravo regimental desprovido. I - O agravo regimental 

deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente 

firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios 

fundamentos. II - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a 

Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente 

e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando 

o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a 

possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade. 

III - A consunção consiste em um dos princípios adotados para resolução do 

confl ito aparente de normas, o qual, na dicção da Doutrina, tem aplicação nas 

seguintes hipóteses: “a) quando um crime é meio necessário ou normal fase 

de preparação ou de execução de outro crime; b) nos casos de antefato e pós-

fato impuníveis.” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Vol. I. 

Impetus. Rio de Janeiro. 17ª ed. 2015. p. 78). IV - No caso em mesa, a autonomia 

de cada delito foi devidamente fundamentada, de modo que, a partir do conjunto 

probatório produzido nos autos, restou afastada a possibilidade de absorção do 

delito de lavagem de dinheiro pelo crime de corrupção passiva. V - Não há como se 

conceber que, a partir da valoração jurídica dos fatos e das provas produzidas, seja 

possível reconhecer a almejada concussão entre os delitos, notadamente porque, 

conforme exaustivamente fundamentado pelas instâncias ordinárias, não foi o “mero 

recebimento indireto de valores” que confi gurou o crime de lavagem de dinheiro, mas 
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sim a entrega da propina “por meio de esquema criado especifi camente para ocultar 

a origem dos valores”. VI - Se a prova produzida nos autos evidencia que cada 

crime foi cometido por meio de uma ação ou omissão distinta, não há como fazer 

incidir, aos fatos apurados na origem, a regra do art. 70 do Código Penal. Rever 

o entendimento das instâncias ordinárias para reconhecer a fi gura do concurso 

formal, na forma em que pleiteada pela Defesa, demandaria, necessariamente, 

amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com o 

mandamus. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 450.501/PR, 

Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018)

Recursos especiais. Admissibilidade. Óbices preliminares. Denúncia anônima. 

Inexistência. Ministério Público. Investigação. Nulidade do procedimento 

investigatório. Sigilo fi scal e telefônico. Quebra. Nulidades. Persecução penal. 

Elementos de informação não utilizados para defl agração do processo penal. 

Matérias analisadas em habeas corpus. Superação. Atipicidade. Não ocorrência. 

Nulidades na instrução criminal. Não configuração. Omissão do acórdão. 

Improcedência. Dosimetria. Flagrante ilegalidade. Recursos especiais conhecidos 

para reduzir as penas impostas. Concessão de habeas corpus, de ofício, para 

corréus em idêntica situação. 1. (...). 5. Fica caracterizado o crime de lavagem 

quando o acórdão, de maneira objetiva, detalha todo o modus operandi para dar 

aparência de licitude na movimentação de dinheiro oriunda de práticas criminosas, 

e mostra-se inviável a pretensão de reverter o quadro fático descrito pelo Tribunal de 

origem, haja vista o óbice contido no enunciado da Súmula n. 7 do STJ. O mesmo se 

diga em relação ao delito de quadrilha, cuja descaracterização enseja o reexame de 

provas, máxime porque, segundo o acórdão recorrido, fi cou evidenciado, por meio 

dos elementos de convicção, o vínculo associativo permanente entre os acusados, 

com características de estabilidade e permanência. 6. (...). (REsp 1.639.698/SP, Rel. 

Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, 

Sexta Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 20/02/2018)

17. Afronta ao art. 59 do CP.

A defesa se insurge, ainda, contra a dosimetria da pena, apontando violação 

do art. 59 do Código Penal, por considerar que “não foram avaliados, para a 

fi xação da pena-base, quaisquer elementos objetivos concernentes ao Recorrente 

e aos fatos de que tratou a persecução penal, mas sim, critérios genéricos e 

abstratos” (e-STJ fl . 74.631). Entende que se levou em consideração apenas o 

“contexto criminoso e a função ocupada pelo recorrente” (e-STJ fl . 74.632).

Com relação à culpabilidade, alega que “o acórdão se apoia em aventado 

‘sofi sticado esquema de fraude a licitações da Petrobras’; sobre as circunstâncias 

nada diz expressamente, mas remete à sentença, que, de sua vez, se apega a 

suposto ‘esquema criminoso mais amplo’; para reprovar os motivos, exagera ao 
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afi rmar a ‘colocação em xeque da própria estabilidade democrática em razão de 

um sistema eleitoral severamente comprometido’; e, quanto às consequências, 

repete que ‘boa parte dos valores foram utilizados para deturpar o processo 

político eleitoral’”. (e-STJ fl . 74.633).

Assevera, no entanto, que “nenhuma dessas justifi cativas tem lugar no caso 

concreto ou foram devidamente aferidas durante a instrução processual. Como 

dito à exaustão, a suposta participação do recorrente em esquema de corrupção 

na Petrobras é objeto de apuração perante o Supremo Tribunal Federal e, assim 

como não serve de fundamento para a condenação e tampouco é critério válido 

para a exasperação da pena — seja a pretexto de culpabilidade, circunstâncias, 

motivos ou consequências. A função pública ocupada pelo recorrente, por outro 

lado, consiste em circunstância elementar do tipo penal” (e-STJ fl . 74.633).

Conclui, assim, que todos os argumentos utilizados para elevar a pena são 

inválidos, motivo pelo qual esta deveria ter sido fi xada no mínimo legal. “Quando 

muito, a pena deveria ser majorada em, no máximo, 1/6 por circunstância judicial 

pretensamente desfavorável, na esteira do melhor entendimento jurisprudencial” 

(e-STJ fl . 74.634).

No ponto, cumpre registrar, de início, que a dosimetria da pena está inserida 

no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades 

fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes. Assim, referidos elementos 

somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando 

violada alguma regra de direito.

Nesse contexto, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento no sentido de que a pena-base não pode ser fi xada acima 

do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com 

base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva 

para justifi car a sua exasperação.

Nesse sentido:

Penal e Processual Penal Habeas corpus substitutivo de recurso especial. 

Não cabimento. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 

Alegada violação de domicílio. Crimes permanentes que caracterizam estado de 

flagrância. Dosimetria. Redução do quantum de majoração da pena-base. 

Discricionariedade do magistrado. Fundamentação idônea. Exacerbação da pena-

base proporcional. Causa especial de diminuição de pena. Art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/06. Inaplicabilidade. Quantidade de droga. Precedentes. Afastamento da 

conclusão do Tribunal de origem. Necessidade de amplo revolvimento da matéria 

fático-probatória. Habeas corpus não conhecido. I - A Terceira Seção desta Corte, 
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seguindo entendimento fi rmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, 

fi rmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em 

substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento 

da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, confi gurada fl agrante 

ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da 

ordem de ofício. II - Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é 

o caso do tráfi co de drogas, e do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, 

mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais 

adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades 

relativas ao cumprimento da medida Precedentes. III - A dosimetria da pena, 

quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da 

discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a 

revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente 

desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a 

reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações 

de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas 

no art. 59 do Código Penal. IV - A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar 

uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao 

delito. Assim, é possível que “o magistrado fi xe a pena-base no máximo legal, 

ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que 

haja fundamentação idônea e bastante para tanto.” (AgRg no REsp 1.43.071/AM, 

Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). V - In casu, 

em relação ao quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria, não há 

desproporção no aumento efetivado, porquanto existe motivação particularizada, 

vinculada à discricionariedade do julgador. VI - O art. 42 da Lei 11.343/2006 

determina que, na fi xação da reprimenda, além das circunstâncias previstas no 

art. 59 do Código Penal, sejam também consideradas, com preponderância, a 

natureza e a quantidade da substância ou do produto, haja vista que, no tráfi co 

de entorpecentes, tais fatores são relevantes, tendo a finalidade de conferir 

isonomia aos infratores, dando tratamentos desiguais para os que são diferentes. 

VII - In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico 

privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à 

atividade criminosa, ante a elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 

397 (trezentos e noventa e sete gramas) de cocaína e mais de um quilo de 

maconha, elementos aptos a justifi car o afastamento da redutora do art. 33, § 

4º, da Lei n. 11.343/06. Rever esse entendimento demandaria, necessariamente, 

amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda 

evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 445.630/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 

julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018)

Penal. Agravo regimental no habeas corpus. Crimes de cárcere privado e motim 

de presos. Dosimetria. Pena-base acima do mínimo legal. Posição de liderança. 
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Situações de indisciplina nos estabelecimentos prisionais anteriores. Fundamentação 

idônea. Alegação de elevação excessiva. Não configuração. Critério não objetivo 

ou matemático. Discricionariedade do órgão julgador. Reconhecimento da 

atenuante da confi ssão espontânea. Matéria não analisada na origem. Supressão 

de instância. Regime fechado. Reincidente. Fundamento suficiente. Decisão 

monocrática mantida. Agravo regimental improvido. 1. A valoração negativa dos 

antecedentes criminais, da conduta social e da personalidade é válida se baseada 

em circunstâncias concretas dos autos que demonstrem anormal gravidade das 

condutas. 2. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, A exasperação da pena-

base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa 

discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos 

dos autos (AgInt no HC 352.885/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016). 3. Inviável a apreciação de matéria não 

discutida pelas instâncias ordinárias diretamente por este Tribunal Superior, sob 

pena de indevida supressão de instância. 4. Fixado o modo prisional mais gravoso 

com fundamento na reincidência do acusado, não há falar em constrangimento 

ilegal. 5. Decisão monocrática mantida. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no 

HC 441.449/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/06/2018, 

DJe 11/06/2018)

No caso dos autos, o recorrente foi condenado pelo magistrado de origem, 

por corrupção passiva, à pena de 6 anos reclusão e 150 dias-multa, e por lavagem 

de dinheiro, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 35 dias-multa. Em virtude 

do concurso material, a pena total foi fi xada em 9 anos e 6 meses de reclusão e 

185 dias-multa. A propósito, transcrevo a dosimetria realizada na origem (e-STJ 

fl s. 73.058/73.059):

948. Luiz Inácio Lula da Silva

Para o crime de corrupção ativa: Luiz Inácio Lula da Silva responde a outras 

ações penais, inclusive perante este Juízo, mas sem ainda julgamento, motivo 

pelo qual deve ser considerado como sem antecedentes negativos. Conduta 

social, motivos, comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias 

devem ser valoradas negativamente. A prática do crime corrupção envolveu 

a destinação de dezesseis milhões de reais a agentes políticos do Partido dos 

Trabalhadores, um valor muito expressivo. Além disso, o crime foi praticado em 

um esquema criminoso mais amplo no qual o pagamento de propinas havia se 

tornado rotina. Consequências também devem ser valoradas negativamente, 

pois o custo da propina foi repassado à Petrobrás, através da cobrança de preço 

superior à estimativa, aliás propiciado pela corrupção, com o que a estatal 

ainda arcou com o prejuízo no valor equivalente. A culpabilidade é elevada. O 

condenado recebeu vantagem indevida em decorrência do cargo de Presidente 

da República, ou seja, de mandatário maior. A responsabilidade de um Presidente 
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da República é enorme e, por conseguinte, também a sua culpabilidade quando 

pratica crimes. Isso sem olvidar que o crime se insere em um contexto mais 

amplo, de um esquema de corrupção sistêmica na Petrobras e de uma relação 

espúria entre ele o Grupo OAS. Agiu, portanto, com culpabilidade extremada, o 

que também deve ser valorado negativamente. Tal vetorial também poderia ser 

enquadrada como negativa a título de personalidade. Considerando três vetoriais 

negativas, de especial reprovação, fi xo, para o crime de corrupção passiva, pena 

de cinco anos de reclusão.

Reduzo a pena em seis meses pela atenuante do art. 65, I, do CP.

Não cabe a agravante pretendida pelo MPF do art. 62, II, ‘a’, uma vez que seria 

bis in idem com a causa de aumento do § 1º do art. 317 do CP.

Tendo havido a prática de atos de ofício com infração do dever funcional, itens 

886-891, aplico a causa de aumento do § 1º do art. 317 do CP, elevando-a para seis 

anos de reclusão.

Fixo multa proporcional para a corrupção em cento e cinquenta dias multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente renda declarada de 

Luiz Inácio Lula da Silva (evento 3, comp227, cerca de R$ 952.814,00 em lucros 

e dividendos recebidos da LILS Palestras só no ano de 2016), fi xo o dia multa em 

cinco salários mínimos vigentes ao tempo do último ato criminoso que fi xo em 

06/2014.

Para o crime de lavagem: Luiz Inácio Lula da Silva responde a outras ações 

penais, inclusive perante este Juízo, mas sem ainda julgamento, motivo pelo 

qual deve ser considerado como sem antecedentes negativos. Conduta social, 

motivos, comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem 

ser consideradas neutras, uma vez que a lavagem consistente na ocultação 

do real titular do imóvel e do real beneficiário das reformas não se revestiu 

de especial complexidade. A culpabilidade é elevada. O condenado ocultou e 

dissimulou vantagem indevida recebida em decorrência do cargo de Presidente 

da República, ou seja, de mandatário maior. A responsabilidade de um Presidente 

da República é enorme e, por conseguinte, também a sua culpabilidade quando 

pratica crimes. Isso sem olvidar que o crime se insere em um contexto mais 

amplo, de um esquema de corrupção sistêmica na Petrobras e de uma relação 

espúria entre ele o Grupo OAS. Agiu, portanto, com culpabilidade extremada, 

o que também deve ser valorado negativamente. Considerando uma vetorial 

negativa, de especial reprovação, fi xo, para o crime de lavagem, pena de quatro 

anos de reclusão.

Reduzo a pena em seis meses pela atenuante do art. 65, I, do CP.

Não há causas de aumento ou de diminuição. Não se aplica a causa de 

aumento do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, pois se trata de um único crime 

de lavagem, sem prática reiterada. Quanto à prática da lavagem por intermédio 
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de organização criminosa, os atos de lavagem ocorreram no âmbito da OAS 

Empreendimentos e não no âmbito do grupo criminoso organizado para lesar a 

Petrobrás.

Fixo multa proporcional para a lavagem em trinta e cinco dias multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente renda declarada de 

Luiz Inácio Lula da Silva (evento 3, comp227, cerca de R$ 952.814,00 em lucros 

e dividendos recebidos da LILS Palestras só no ano de 2016), fi xo o dia multa em 

cinco salários mínimos vigentes ao tempo do último ato criminoso que fi xo em 

12/2014.

Entre os crimes de corrupção e de lavagem, há concurso material, motivo pelo 

qual as penas somadas chegam a nove anos e seis meses de reclusão, que reputo 

defi nitivas para o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Quanto às multas deverão ser convertidas em valor e somadas.

Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fi xo o regime fechado para 

o início de cumprimento da pena. A progressão de regime fi ca, em princípio, 

condicionada à reparação do dano nos termos do art. 33, § 4º, do CP.

O Tribunal de origem, por seu turno, deu parcial provimento ao recurso 

de apelação do Ministério Público Federal, para elevar a pena-base fi xada para 

o crime de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, e parcial provimento ao 

recurso da defesa, para fi xar o patamar de redução da pena em 1/6, em virtude 

da atenuante reconhecida. A propósito (e-STJ fl s. 73.061/73.064):

A culpabilidade, de fato, é elevada.

Apesar de o lucro fácil ser inerente aos crimes de patrimônio, não se pode 

ignorar, com o que se colheu neste processo e nas mais de duas dezenas de 

conexos já julgados por esta Corte, o sofi sticado esquema de fraude a licitações 

da Petrobras, perpetrados por empresas que agiam de modo cartelizado, 

escolhendo obras em detrimento do processo licitatório, na forma de ‘clube’, com 

o pagamento de propinas a vários diretores e gerentes da estatal petrolífera, além 

de recursos carreados a partidos políticos e agentes políticos. Tais fatos não se 

deram ao arrepio da vontade do governante maior, mas, com maior gravosidade, 

pela nomeação do Conselho de Administração e demais dirigentes da Petrobras, 

como se deu no episódio da indicação de Paulo Roberto Costa.

Este mecanismo - de similaridade com o chamado caso do Mensalão - acabou 

por fragilizar não apenas o funcionamento hígido da Petrobras, mas todo o 

processo político brasileiro. E aqui, a motivação do crime extrapola os reflexos 

pessoais.

A par de vantagens em benefício próprio, censuráveis e graves não somente 

os bilhões de reais desviados, mas também a colocação em xeque da própria 
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estabilidade democrática em razão de um sistema eleitoral severamente 

comprometido. Tais aspectos não podem ser ignorados.

Infelizmente, e reafirme-se, infelizmente, está sendo condenado um 

ex-Presidente da República, mas que praticou crime e pactuou, direta ou 

indiretamente, com a concretização de tantos outros, o que indica a necessidade 

de uma censura acima daquela que ordinariamente se fi rmaria na dosagem da 

reprimenda. (...).

Se, até o presente julgamento, para praticamente nenhum dos condenados 

a pena foi fi xada sequer em seu grau médio (no caso, 7 anos), tenho que no 

presente caso esse limite deve ser no mínimo atingido (o que, aliás, ainda é uma 

aplicação bastante tímida das vetoriais do art. 59 do CP). Certamente a maior 

reprovabilidade da conduta sobressai da alta posição que o réu ocupava no sistema 

republicano.

Ademais, a sofisticação do esquema criminoso, o longo e articulado iter 

criminis, os diversos mecanismos utilizados para alcance dos seus desideratos, o 

engenhoso procedimento para que os recursos fossem desviados rumo aos cofres 

de partidos políticos e de diversos agentes que davam sustentação ao esquema, 

estão a justifi car um incremento na pena-base. A consciência da ilicitude de sua 

conduta, sua condição pessoal de, então, Presidente da República, afora o elevado 

domínio sobre toda a cadeia delitiva, optando em dela fazer parte no lugar de 

atuar para debelá-la, como lhe exigia o cargo, são condições que importam em 

especial e elevadíssima reprovabilidade.

As consequências dos delitos também devem ser negativas, uma vez que boa 

parte dos valores foram utilizados para deturpar o processo político eleitoral e, 

nessa perspectiva, vulnerar o próprio estado democrático de direito, pois milhões 

de reais foram objeto de doações eleitorais ilícitas, fragilizando o equilíbrio na 

disputa eleitoral.

Corroboram esta assertiva, portanto, a negativação da vetorial culpabilidade, 

somada à negativação da vetorial consequências do delito, dado o elevado 

valor milionário recebido para aquisição de unidade residencial em balneário do 

litoral, com os seus implementos de reformas, instalação de elevador, mobiliário e 

utensílios, bem como do gigantesco prejuízo causado pelo esquema de corrupção 

sistêmica instaurado na Petrobras. As circunstâncias, como destacado na sentença 

e nas afi rmativas anteriores, igualmente merecem ser negativadas.

Por essas razões, devem ser computadas como negativas a culpabilidade, as 

circunstâncias, os motivos e as consequências do crime, majorando-se a pena-base 

para 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ressalte-se que não há, neste momento inicial da dosimetria, como quer 

a defesa, tarifação com relação a cada uma das circunstâncias negativas, com 

anotado introdutoriamente, de maneira que improcedente a consideração de 

apenas 1/6 para cada vetorial.
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Incide em favor do réu a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, em 

face de ter atingido idade superior a 70 anos ao tempo da sentença, motivo pelo 

qual reduzo a pena em um sexto, quedando-se em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de 

reclusão.

Não merece trânsito a pretensão ministerial de incidência de agravante do art. 

61, II, b, do Código Penal. Internamente, o crime de corrupção teve por objetivo 

assegurar e facilitar a execução do ajuste fraudulento de licitação. O dinheiro 

servia para comprar a lealdade dos diversos agentes que atuavam nesse complexo 

sistema. Na verdade, o objetivo criminoso, para além do enriquecimento pessoal, 

teve por fi nalidade a manutenção de um sistema político de cooptação de aliados 

e partidos políticos, com o desvio de recursos da Petrobras para diferentes 

destinatários. Todavia, não vejo como aplicar tal agravante, na medida em que 

ela se confunde com a causa especial de aumento de pena, como reconheceu o 

magistrado singular.

Incide a causa especial de aumento de pena prevista no art. 317, § 1º, do 

Código Penal, vez que o crime fora cometido com infração a dever funcional, na 

medida em que o réu dava suporte ao esquema de corrupção com a indicação 

e nomeação de agentes públicos, devendo a pena deve ser exasperada em um 

terço, elevando-a para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

(...).

4.1.3. Para o crime de lavagem de dinheiro, a Lei n. 9.613/98 estabelece pena 

que varia entre 3 (três) e 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Reporto-me aqui, no que coincidente, aos fundamentos para a majoração 

da pena-base para o crime de corrupção. Postula o Ministério Público Federal a 

majoração da pena-base pela negativação das circunstâncias e consequências. 

Dentre as razões, porque os envolvidos se utilizaram de vários estratagemas para 

branqueamento, em um esquema de lavagem que perdurou por anos.

O juízo de primeiro grau já considerou a elevada culpabilidade do réu, no que 

não merece reparos a sentença pelos fundamentos lá expressos.

De fato, trata-se, o réu, de ex-Presidente da República que recebeu valores em 

decorrência da função que exercia e do esquema de corrupção que se instaurou 

durante o exercício do mandato, com o qual se tornara tolerante e benefi ciário. 

É de lembrar que a eleição de um mandatário, em particular o Presidente da 

República, traz consigo a esperança de uma população em um melhor projeto de 

vida.

Portanto, merece provimento o recurso ministerial para considerar como 

negativas, além da culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, 

majorando a pena-base para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

No restante, a pena deve ser reduzida em 1/6 pela atenuante do art. 65, I, 

do CP. Não há causas de aumento ou de diminuição. Não se aplica a causa de 
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aumento do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, pois se trata de um único crime 

de lavagem, sem prática reiterada. Quanto à prática da lavagem por intermédio 

de organização criminosa, os atos de lavagem ocorreram no âmbito da OAS 

Empreendimentos e não no âmbito do grupo criminoso organizado para lesar a 

Petrobras.

Desse modo, a pena fi nal para o crime de lavagem de dinheiro resulta em 3 

(três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Como visto, o Magistrado de origem, ao realizar a dosimetria para o 

crime de corrupção passiva, considerou negativas as circunstâncias judiciais da 

culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Dessarte, elevou 

a pena mínima de 2 anos para 5 anos de reclusão, atribuindo, assim, o valor de 1 

ano para cada circunstância judicial.

Considerou elevada a culpabilidade, uma vez que “o condenado recebeu 

vantagem indevida em decorrência do cargo de Presidente da República, ou seja, 

de mandatário maior. A responsabilidade de um Presidente da República é 

enorme e, por conseguinte, também a sua culpabilidade quando pratica crimes. 

Isso sem olvidar que o crime se insere em um contexto mais amplo, de um esquema 

de corrupção sistêmica na Petrobras e de uma relação espúria entre ele o Grupo 

OAS. Agiu, portanto, com culpabilidade extremada, o que também deve ser 

valorado negativamente”.

Como circunstâncias negativas considerou que “a prática do crime 

corrupção envolveu a destinação de dezesseis milhões de reais a agentes políticos 

do Partido dos Trabalhadores, um valor muito expressivo. Além disso, o crime 

foi praticado em um esquema criminoso mais amplo no qual o pagamento de 

propinas havia se tornado rotina”. Como consequências do crime destacou que “o 

custo da propina foi repassado à Petrobrás, através da cobrança de preço superior à 

estimativa, aliás propiciado pela corrupção, com o que a estatal ainda arcou com 

o prejuízo no valor equivalente”.

Verifi co, assim, que se encontra devidamente motivada, em elementos 

idôneos e concretos, a negativação dos 3 vetores. De fato, a utilização do cargo de 

Presidente da República para a prática do crime, com todas as implicações que 

a conduta atrai, revela uma maior reprovabilidade, desbordando do tipo penal. 

As circunstâncias também foram aferidas de forma escorreita, considerando-se 

o expressivo valor envolvido e a existência de esquema criminoso mais amplo. 

Por fi m, as consequências, diante do prejuízo arcado pela Pretrobrás, também se 

mostram idôneas.
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A Corte local, ao considerar negativos os motivos, assentou que “a 

motivação do crime extrapola os refl exos pessoais. A par de vantagens em 

benefício próprio, censuráveis e graves não somente os bilhões de reais desviados, 

mas também a colocação em xeque da própria estabilidade democrática em razão de 

um sistema eleitoral severamente comprometido. Tais aspectos não podem ser 

ignorados” (e-STJ fl . 73.061). Ademais, elevou a pena-base para 7 anos e 6 

meses, atribuindo maior peso a cada uma das 4 circunstâncias judiciais negativas.

A meu ver, o que se valorou como motivos do crime se encontra 

intimamente vinculado à maior reprovabilidade da conduta praticada por um 

Presidente da República. De fato, conforme já referido, a prática do crime de 

corrupção passiva por um Presidente da República não pode ser considerado 

como mera elementar do tipo penal, porquanto possui inúmeras repercussões, 

as quais foram devidamente valoradas no vetor culpabilidade. Dessarte, a 

manutenção do vetor acrescentado pelo Tribunal de origem revelaria indevido 

bis in idem.

A propósito:

(...). Dosimetria. Pena-base. Fixação acima do mínimo legal. Fundamentação 

inidônea. Culpabilidade. Motivos do crime. Bis in idem. Ilegalidade caracterizada. 

Manutenção da sanção estabelecida na decisão agravada. Gravidade das 

consequências do crime. Recurso parcialmente provido. 1. A ponderação das 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, 

mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado 

eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime 

praticado. 2. Por conseguinte, para chegar a uma aplicação justa e sufi ciente da lei 

penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, 

deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos fatores 

relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, pois é justamente a motivação 

da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na 

aplicação da resposta penal. 3. Na hipótese, no que se refere à culpabilidade 

e aos motivos do crime, a Corte a quo utilizou argumentos inidôneos, pois já 

considerados para a caracterização da agravante prevista no art. 62, inciso I, do 

Código Penal e para a valoração negativa das consequências do crime, tendo em 

vista o papel exercido pelo agravante na empreitada criminosa, sua ingerência 

com relação à organização e, ainda, os valores movimentados com a conduta 

ilícita, circunstâncias que não podem ser novamente utilizadas, sob pena de bis 

in idem. 4. Verifi cando-se a inadequação da análise das circunstâncias judiciais do 

art. 59 do CP, devem ser decotados os vetores da culpabilidade e dos motivos do 

crime, mantendo-se a sanção inicial no mesmo patamar estabelecido na decisão 

agravada, ante as graves consequências do crime, representadas pela exorbitância 

dos prejuízos causados aos sócios minoritários e ao Sistema Financeiro Nacional 
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com os riscos assumidos pelo agravante a partir das operações efetivadas, 

desprovidas de qualquer garantia. Regime inicial semiaberto. Pena inferior a 4 anos 

de reclusão. Circunstância judicial desfavorável. Proporcionalidade. 1. Estabelecida 

a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão e existente circunstância judicial 

desfavorável, proporcional a fi xação do regime inicial semiaberto, nos termos do 

art. 33, § 2º, letra “b” e § 3º, do Código Penal. 2. Agravo regimental parcialmente 

provido. (AgRg no AgRg no AREsp 456.444/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018)

No que concerne à atribuição de maior peso a cada vetor considerado 

negativo, mister se assentar que, embora a ponderação das circunstâncias 

judiciais não constitua mera operação aritmética, em que se atribuem pesos 

absolutos a cada uma delas, a discricionariedade motivada do Magistrado deve 

se pautar pelo princípio da proporcionalidade e pelo elementar senso de justiça.

Nesse contexto, entendo que o correto reconhecimento de três 

circunstâncias judiciais negativas não autoriza a elevação da pena-base acima 

do triplo do mínimo legal, por se tratar, na hipótese dos autos, de aumento 

desproporcional. Lado outro, o caso dos autos recomenda um maior agravamento 

da pena-base, não se justifi cando, assim, a aplicação da regra de elevação de 1/6 

da pena mínima para cada circunstância judicial.

Nesse encadeamento de ideias, considero que a fi xação de 1 ano para cada 

circunstância judicial, nos moldes em que se implementou no Juízo de origem, 

já revela uma elevação “necessária e sufi ciente para a reprovação e prevenção do 

crime”.

A propósito:

Penal. Habeas corpus. Lesão corporal. Violência doméstica. Dosimetria da 

pena. Pena-base. Ausência de fundamentação idônea. Quantum de aumento. 

Desproporcionalidade. Redimensionamento. Ordem concedida de ofício. I - A 

Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento da Primeira Turma do col. 

Pretório Excelso, fi rmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em 

substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento 

da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, confi gurada fl agrante 

ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da 

ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - Esta Corte 

Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, “A 

pena deve ser fi xada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o 

próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do 

CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte, da CF/88)” (AgRg no REsp n. 1.445.451/

RN, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 2/10/2017, grifei). III - Como é 
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cediço, este Superior Tribunal entende que “[...] A dosimetria da pena insere-se 

dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades 

fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão 

por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de fl agrante 

desproporcionalidade. [...]” - Habeas corpus não conhecido” (HC n. 354.124/SP, 

Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2016 - grifei). 

IV - In casu, a pena-base do paciente, estabelecida muito acima do mínimo legal 

- mais que o dobro - se deu em razão da presença de uma única circunstância 

judicial - maus antecedentes -, evidenciando, com isto, a desproporcionalidade e o 

constrangimento ilegal que devem ser corrigidos esta Corte de Justiça. Habeas corpus 

não conhecido. Concedida a ordem de ofício para reduzir a pena para 4 (quatro) 

meses de detenção, mantidos os demais termos da condenação. (HC 420.271/RJ, 

Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018).

Agravo regimental em agravo em recurso especial. Penal. Tráfico de drogas. 

Dosimetria. Ilegalidade flagrante. Pena-base estabelecida no dobro do mínimo 

legal. Art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Fundamento idôneo, mas desproporcional. 

Pena reduzida. Precedentes. Agravo regimental improvido. 1. Nos termos de 

entendimento pacífico no âmbito desta Corte, a revisão da dosimetria da 

pena em sede de recurso especial é admissível nas hipóteses de ilegalidade ou 

arbitrariedade fl agrante, quando não observados os parâmetros estabelecidos na 

legislação de regência, bem como o princípio da proporcionalidade. 2. Durante 

o processo de individualização da pena, cabe ao julgador examinar com cautela 

os elementos que dizem respeito ao fato, além das próprias elementares comuns 

ao tipo, obedecendo e sopesando todos os critérios estabelecidos no art. 59 do 

Código Penal, a fi m de aplicar, de forma justa e fundamentada, reprimenda que 

seja proporcionalmente necessária e sufi ciente para reprovação do crime. 3. No 

caso em apreço, verifi ca-se que, embora escorreita a fundamentação adotada para 

a fi xação da básica acima do mínimo legal, o aumento procedido pelas instâncias 

ordinárias revela-se desproporcional e carece de motivação concreta, razão pela qual 

mostrou-se necessário, excepcionalmente, reduzir a reprimenda, na primeira fase, em 

observância ao princípio da proporcionalidade. 4. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 1.228.022/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado em 05/04/2018, DJe 12/04/2018)

Com relação ao crime de lavagem de dinheiro, o Magistrado de origem, 

ao realizar a dosimetria, considerou negativa apenas a circunstância judicial 

da culpabilidade, por considerar que “a responsabilidade de um Presidente da 

República é enorme e, por conseguinte, também a sua culpabilidade quando 

pratica crimes. Isso sem olvidar que o crime se insere em um contexto mais 

amplo, de um esquema de corrupção sistêmica na Petrobras e de uma relação espúria 

entre ele o Grupo OAS”.
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As circunstâncias do crime foram consideradas, pelo Juízo a quo, neutras, 

“uma vez que a lavagem consistente na ocultação do real titular do imóvel e do 

real benefi ciário das reformas não se revestiu de especial complexidade” (e-STJ 

fl . 73.059).

Contudo, a Corte local deu provimento ao recurso do Ministério Público 

Federal, para considerar negativas as circunstâncias e consequências do crime, 

“porque os envolvidos se utilizaram de vários estratagemas para branqueamento, 

em um esquema de lavagem que perdurou por anos”.

Mais uma vez, observo que a fundamentação agregada pela Corte local já 

se encontrava devidamente explicitada pelo Magistrado de origem ao sopesar 

de forma negativa o vetor culpabilidade. Dessa forma, sua manutenção revelaria 

indevido bis in idem.

Nesse sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Coação no curso do processo. 

Dosimetria. Pena-base. Fixação acima do mínimo legal. Fundamentação inidônea. 

Conduta social. Bis in idem. Ilegalidade caracterizada. Redimensionamento da 

sanção estabelecida na origem. Recurso parcialmente provido. 1. A ponderação das 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, 

mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado 

eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime 

praticado. 2. Por conseguinte, para chegar a uma aplicação justa e sufi ciente 

da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente 

vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se 

pelos fatores relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, pois é justamente 

a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais 

erros na aplicação da resposta penal. 3. Da análise dos autos, não se vislumbra 

ilegalidade na fundamentação utilizada pelas instâncias de origem, com relação 

à culpabilidade, à personalidade e às consequências do crime, pois basearam-se 

em elementos concretos dos autos para elevar a sanção inicial da recorrente. 4. 

No que se refere à conduta social, foram considerados argumentos inidôneos, pois 

utilizados elementos que já haviam defi nido a personalidade negativa da agente, 

a qual, na qualidade de advogada, possuindo papel fundamental na busca pela 

justiça, aliou-se à quadrilha organizada para a prática de crimes, circunstância que 

não pode ser novamente valorada, sob pena de bis in idem, impondo o decote do 

vetor indicado, com o redimensionamento da sanção na primeira fase da dosimetria. 

(...). (AgRg no AREsp 986.352/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado 

em 10/04/2018, DJe 20/04/2018)

Nesse contexto, restabeleço a pena-base fi xada pelo Magistrado de origem 

para ambos os crimes, fi cando a pena, na primeira fase da dosimetria, fi xada em 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1248

5 anos de reclusão para o crime de corrupção passiva e em 4 anos de reclusão 

para o crime de lavagem de dinheiro. Diante da necessária proporcionalidade 

que a pena de multa deve guardar com a privativa de liberdade, fi xo a multa, na 

primeira fase da dosimetria, em 25 dias-multa e 15 dias-multa, respectivamente.

Na segunda fase da dosimetria, fi ca mantida atenuante em virtude da idade 

do réu (art. 65, I, do CP), fi xada pelo Tribunal de origem em 1/6. Dessarte, a 

pena intermediária para o crime de corrupção passiva vai fi xada em 4 anos e 2 

meses de reclusão e 21 dias-multa, e para o crime de lavagem de dinheiro em 3 

anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na terceira fase, a pena para o crime de lavagem de dinheiro, à míngua de 

outras circunstâncias, fi ca defi nitivamente fi xada em 3 anos e 4 meses de reclusão 

e 13 dias-multa. Quanto crime de corrupção passiva, foi reconhecida a causa 

de aumento do § 1º do art. 317 do Código Penal, contra a qual também se 

insurge a defesa. Dessarte, passo ao exame da irresignação, antes de fi xar a pena 

defi nitiva para referido crime.

18. Violação do art. 317, § 1º, do CP.

Conforme apontado, o recorrente se insurge também contra a incidência 

da causa de aumento trazida no art. 317, § 1º, do Código Penal, por entender 

que se levou em consideração “ato de ofício fi ctício”, uma vez que a nomeação e 

manutenção de diretores da Petrobras “não integra as atribuições do Presidente 

da República” (e-STJ fl . 74.635).

Aduz, outrossim, que ainda que se considere as indicações de Renato 

Duque e de Paulo Roberto Costa, referidas nomeações “se deram em 2003 

e 2004, enquanto a OAS ingressou na lista de empresas participantes das 

licitações da Petrobras somente em 2006 e 2007” (e-STJ fl . 74.637). Conclui, 

assim, que não há nexo de causalidade entre o recebimento da vantagem e o ato 

de ofício, haja vista este ter ocorrido antes.

O Magistrado de origem, ao aplicar referida causa de aumento, considerou 

que fi cou “reconhecido que as propinas ao agentes da Petrobras teriam sido 

pagas para que eles não obstaculizassem o funcionamento do cartel e os 

ajustes fraudulentos das licitações, comprando a sua lealdade em detrimento 

da Petrobrás”. Destacou, no mais, que “o esquema criminoso era complexo, 

com vários participantes e, embora coubesse aos Diretores da Petrobrás ou aos 

operadores realizar os acertos de corrupção, a sua permanência no cargo dependia 

de sua capacidade em arrecadar recursos aqueles que os sustentavam politicamente, 

entre eles o então Presidente” (e-STJ fl s. 70.498).
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O Tribunal de origem, por seu turno, manteve referida causa de aumento, 

nos seguintes termos (e-STJ fl . 73.062/73.063):

Incide a causa especial de aumento de pena prevista no art. 317, § 1º, do 

Código Penal, vez que o crime fora cometido com infração a dever funcional, na 

medida em que o réu dava suporte ao esquema de corrupção com a indicação 

e nomeação de agentes públicos, devendo a pena deve ser exasperada em um 

terço, elevando-a para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Nesse contexto, verifi co que a causa de aumento foi aplicada e mantida, 

considerando-se como ato de ofício não apenas a indicação dos diretores da 

Petrobras, mas também sua manutenção nos referidos cargos. Dessa forma, 

tem-se presente o nexo causal entre a vantagem indevida recebida e a prática de 

atos de ofício por parte do recorrente.

No ponto, destaco que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao 

julgar a Ação Penal n. 996/DF, assentou que a indicação de pessoas para cargos 

públicos ou a concessão de apoio político para a permanência no cargo, em troca 

do recebimento de vantagem indevida, confi gura sim ato de ofício, haja vista 

o regime presidencialista brasileiro, o qual exige uma coalizão para viabilizar a 

governabilidade.

A propósito:

Ação penal. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 1. Prazo sucessivo à 

acusação e assistente para alegações fi nais. Procedimento necessário em razão da 

prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público Federal. Quebra do 

tratamento isonômico não configurado. 2. Substituição de testemunhas. 

Indeferimento. Irresignação analisada em agravo regimental. Preclusão. 3. Prova 

pericial. Pretensão deduzida a destempo. Indeferimento. Imprescindibilidade não 

demonstrada. Cerceamento de defesa inocorrente. Agravo regimental prejudicado. 4. 

Diligências complementares. Oitiva de testemunhas referidas. Pleito indeferido. 

Simples menções a nomes. Nulidade não configurada. Agravo regimental 

prejudicado. 5. Pretensão de julgamento conjunto destes autos com os Inquéritos 

3.989 e 3.980. Alegada conexidade. Desnecessidade. Aplicação do art. 80 do Código 

de Processo Penal. 6. Testemunha defensiva contraditada. Quebra da paridade de 

armas. Pessoa denunciada por fatos semelhantes no Inquérito 3.980. Interesse 

notório na resolução da causa penal. Vício não confi gurado. 7. Corrupção passiva. 

Demonstração de todos os elementos do tipo penal nas oportunidades especifi cadas. 

Ato de ofício. Atuação parlamentar e partidária. Apoio político à nomeação ou à 

manutenção de agente em cargo público. Utilização de tal proceder para a obtenção 

de vantagens pecuniárias indevidas. Condenação. 8. Lavagem de capitais. 8.1. 

Recebimento de dinheiro em espécie. Atipicidade. 8.2. Vantagem indevida depositada 
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de forma pulverizada em contas-correntes. Conduta típica. 8.3. Declaração à 

autoridade fazendária de disponibilidade monetária incompatível com rendimentos 

regularmente percebidos. Confi guração do delito. 8.4. Doação eleitoral. Forma de 

adimplemento de vantagem indevida. Infração penal de branqueamento 

caracterizada. Condenação. 1. A disponibilização de prazos distintos e sucessivos à 

Procuradoria-Geral da República e à assistente da acusação para a oferta de 

alegações fi nais foi motivada pela prerrogativa prevista em favor da primeira no 

art. 18, II, h, da LC 75/1993, circunstância que impede o reconhecimento da 

quebra de tratamento isonômico no caso em análise, diante do prazo comum 

concedido aos réus. 2. O assentado cerceamento de defesa, em decorrência do 

indeferimento do pleito de substituição de testemunhas, foi objeto de deliberação 

pela Segunda Turma, por ocasião do julgamento de agravo regimental em 

8.8.2017, o que evidencia a preclusão em relação ao tema, diante da inexistência 

de qualquer fato superveniente que autorize a sua reanálise. 3. Nos termos do art. 

396-A do Código de Processo Penal, a resposta à acusação é o momento 

processual oportuno para a defesa especifi car todas as provas pretendidas. O 

requerimento de produção probatória, além de específi co, deve ser acompanhado 

de demonstração da sua relevância à resolução do mérito da ação penal, 

viabilizando o controle a ser exercido pela autoridade judiciária, conforme 

preceitua o art. 400, § 1º, do Estatuto Processual Penal. Revela-se, portanto, 

extemporâneo e inadequado o pleito de produção de prova pericial especifi cado 

somente após esgotado o prazo para a oferta da resposta à acusação, razão pela 

qual o seu indeferimento não gera cerceamento de defesa, mormente quando 

ainda evidenciada a prescindibilidade dos exames ao deslinde do mérito da ação 

penal. Agravo regimental prejudicado. 4. A fase prevista no art. 10 da Lei n. 

8.038/1990 destina-se à realização de diligências cuja imprescindibilidade tenha 

como causa fato ocorrido no curso da instrução criminal. A mera menção a nomes 

de pessoas não arroladas inicialmente como testemunhas não autoriza suas 

oitivas nesse novo momento processual, sem que fi que caracterizada violação ao 

limite previsto no art. 401, caput, do Código de Processo Penal. Agravo regimental 

prejudicado. 5. Ainda que haja conexão intersubjetiva entre a presente ação penal 

e o objeto dos Inquéritos 3.980 e 3.989, o art. 80 do Código de Processo Penal 

faculta a separação de causas aparentemente conexas, providência recomendável 

no caso em análise, quer pela pluralidade de implicados nos procedimentos 

relacionados, quer pela complexidade dos fatos em apuração. 6. Figurando uma 

das testemunhas defensivas como denunciado em inquérito em que se apuram 

fatos semelhantes aos narrados nesta incoativa, escorreita a sua contradita 

formulada pelo órgão acusatório em audiência, nos termos do art. 405, § 3º, IV, do 

Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal, diante do seu 

notório interesse no deslinde da causa, circunstância que rechaça eventual 

quebra da paridade de armas na relação processual. 7. A configuração 

constitucional do regime presidencialista brasileiro confere aos parlamentares um 

espectro de poder que vai além da mera deliberação a respeito de atos 

legislativos. A participação efetiva de parlamentares nas decisões de governo, 
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indicando quadros para o preenchimento de cargos no âmbito do poder 

executivo, é própria da dinâmica do referido regime, que exige uma coalizão para 

viabilizar a governabilidade. Tal dinâmica não é, em si, espúria, e pode possibilitar, 

quando a coalizão é fundada em consensos principiológicos éticos, numa 

participação mais plural na tomada de decisões usualmente a cargo do Poder 

Executivo. Todavia, quando o poder do parlamentar de indicar alguém para um 

determinado cargo, ou de lhe dar sustentação política para nele permanecer, é 

exercido de forma desviada, voltado à percepção de vantagens indevidas, há evidente 

mercadejamento da função pública. Na espécie, o conjunto probatório é solido e 

demonstra o nexo causal entre o apoio político envidado por Nelson Meurer, na 

qualidade de integrante da cúpula do Partido Progressista (PP), para a indicação e 

manutenção de Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobras 

S/A, e o recebimento, de forma ordinária, de vantagens pecuniárias indevidas, 

configurando, nas oportunidades especificadas, de forma isolada ou com o 

auxílio de Nelson Meurer Júnior e Cristiano Augusto Meurer, o crime de corrupção 

passiva. 7.1. Embora não haja óbice à confi guração do delito de corrupção passiva 

nos casos em que a vantagem indevida é adimplida mediante doação eleitoral, na 

hipótese o conjunto probatório não autoriza o juízo condenatório. Vencidos, no 

ponto, o Relator e o Revisor. 8. Verifi cada a autonomia entre o ato de recebimento 

de vantagem indevida oriunda do delito de corrupção passiva e a posterior ação 

para ocultar ou dissimular a sua origem, possível é a confi guração do crime de 

lavagem de capitais. 8.1. Na esteira de entendimento fi rmado pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da AP 470, se mesmo por 

interposta pessoa o mero recebimento da vantagem decorrente da mercancia da 

função pública não é conduta apta a confi gurar o delito de lavagem de capitais, 

tal conclusão, por uma questão lógica, merece incidir sobre a conduta do próprio 

agente público que acolhe a remuneração indevida. Absolvição dos denunciados, 

nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. 8.2. O depósito fracionado 

de valores em conta-corrente, em quantias que não atingem os limites 

estabelecidos pelas autoridades monetárias à comunicação compulsória dessas 

operações, apresenta-se como meio idôneo para a consumação do crime de 

lavagem de capitais. No caso, tal prática foi cabalmente demonstrada pelo 

conjunto probatório amealhado aos autos. 8.3. A declaração, em ajustes anuais de 

imposto de renda de pessoa física, de disponibilidade monetária incompatível 

com os rendimentos regularmente percebidos pelo agente, é conduta apta a 

confi gurar o delito de lavagem de capitais. Na situação em exame, as informações 

extraídas das declarações de imposto de renda fornecidas tanto pelo acusado 

como pela Receita Federal do Brasil, quando comparadas com os dados obtidos 

mediante a quebra do seu sigilo bancário, revelam movimentações fi nanceiras 

muito superiores aos rendimentos líquidos declarados nos anos de 2010 a 2014, 

os quais também se mostram incompatíveis com a expressiva quantia de dinheiro 

em espécie declarada à autoridade fazendária. 8.4. Embora não haja óbice à 

configuração do delito de lavagem de capitais mediante doação eleitoral 

simulada, na hipótese o conjunto probatório não autoriza o juízo condenatório. 
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Vencidos, no ponto, o Relator e o Revisor. 9. Denúncia julgada procedente, em 

parte, para: (a) condenar o denunciado Nelson Meurer como incurso nas sanções 

do art. 317, § 1º, do Código Penal, por 30 (trinta) vezes, bem como nas sanções do 

art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998, por 7 (sete) vezes; (b) condenar o denunciado 

Nelson Meurer Júnior como incurso nas sanções do art. 317, § 1º, do Código 

Penal, por 5 (cinco) vezes, na forma do art. 29 do mesmo diploma legal; (c) 

condenar o denunciado Cristiano Augusto Meurer como incurso nas sanções do 

art. 317, § 1º, do Código Penal, por 1 (uma) vez, na forma do art. 29 do mesmo 

diploma legal; (d) absolver o denunciado Nelson Meurer no tocante à alegada 

participação em todos os crimes de corrupção passiva praticados no âmbito da 

Diretoria de Abastecimento da Petrobras S/A, por Paulo Roberto Costa, com 

fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; (e) absolver o 

denunciado Nelson Meurer no tocante à participação em todos os delitos de 

lavagem de dinheiro praticados por Alberto Youssef, em decorrência dos 

contratos celebrados por empresas cartelizadas no âmbito da Diretoria de 

Abastecimento da Petrobras S/A, com fundamento no art. 386, VII, do Código de 

Processo Penal; e (f ) absolver todos os denunciados em relação aos crimes de 

lavagem de capitais consubstanciados nos recebimentos de dinheiro em espécie, 

oriundos dos pagamentos ordinários e extraordinários de vantagens indevidas, 

com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. (AP 996, Relator(a): 

Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, Acórdão Eletrônico 

DJe-025 divulg 07-02-2019 public 08-02-2019)

Nesse encadeamento de ideias, considero delineado o ato de ofício apto a 

autorizar a incidência da causa de aumento de 1/3 descrita no § 1º do art. 317 

do Código Penal, motivo pela qual, na terceira fase da dosimetria da pena do 

crime de corrupção passiva, faço incidir referida majorante, fi cando a pena fi nal 

fi xada em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 28 dias-multa.

Diante do concurso material de crimes, a pena defi nitiva do recorrente, 

pela prática do crime de lavagem de dinheiro e de corrupção passiva, vai fi xada 

em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 41 dias-multa.

19. Contrariedade ao art. 60, caput, do CP.

Com relação ao valor do dia-multa, a defesa aponta, ainda, ofensa ao art. 

60, caput, do Código Penal, por considerar ser exagerado o valor de 5 salários 

mínimos. Contudo, nos termos do dispositivo considerado violado, o valor do 

dia-multa deve ser fi xado em atenção à situação econômica do réu.

Na hipótese dos autos, a Corte local considerou que o valor do dia-

multa fi xado se revelava idôneo, diante das condições econômicas do réu, cuja 
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declaração de imposto de renda apenas do ano de 2016 revela ter recebido cerca 

de R$ 952.814,00 em lucros e dividendos recebidos da LILS Palestras (e-STJ 

fl . 73.063).

Como visto, o valor do dia-multa encontra-se defi nido de acordo com 

os parâmetros legais, em observância a elementos concretos dos autos, sendo 

assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que 

“reavaliar a fixação da pena de multa implicaria no inevitável reexame do 

conjunto fático probatório dos autos, que se faria necessário para a apuração da 

situação econômica do réu. Incidência da Súmula n. 07/STJ”. (REsp 781.007/PR, 

Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 11/09/2006).

No mesmo sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Penal. Crime contra a 

ordem tributária. Art. 1º, I, da Lei 8.137/1990. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. 

Consequências do crime. Valor sonegado. Fundamento idôneo. Fixação da pena de 

multa. Fração defi nida com base na situação econômica do réu. Revisão. Necessidade 

de revolvimento de matéria fático-probatória. Impossibilidade. Súmulas 7 e 568/

STJ. 1. Na linha da jurisprudência iterativa desta Corte Superior, é admissível a 

valoração negativa das consequências do crime de sonegação fiscal quando 

expressivo o valor do crédito tributário suprimido ou reduzido na forma do art. 

1º da Lei 8.137/1990. Incidência da Súmula 568/STJ. 2. No tocante à pena de multa, 

observa-se que a instância ordinária, entre outros aspectos, levou em consideração 

a situação econômica do réu para estabelecer o valor de cada dia-multa, conforme 

autoriza o art. 60 do CP. Assim, rever o acórdão neste ponto demandaria o reexame 

de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida 

vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp 1062447/AP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

Agravo regimental em agravo em recurso especial. Penal e Processo Penal. 

Extorsão tentada. Juntada parcial dos diálogos. Inexistência de nulidade. Ausência 

de prejuízo. Indeferimento. Prova pericial. Cerceamento de defesa. Ausência. 

Indeferimento devidamente fundamentado. Prejuízo não demonstrado. Ausência 

de constrangimento. Súmula 7/STJ. Crime impossível. Tribunal afi rma que houve 

o constrangimento. Rever o posicionamento. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. 

Flagrante preparado. Não ocorrência. Réu que agiu livre e conscientemente 

para o cometimento do delito. Tribunal de origem entendeu que o réu não foi 

provocado a cometer o delito. Rever tal entendimento. Óbice da Súmula 7/STJ. Não 

confi guração do dolo específi co de obter indevida vantagem econômica. Tribunal 

estadual que entende que o dolo fi cou constatado. Alteração do entendimento. 

Necessidade de reexame fático-probatório. Negativa da desclassifi cação para o 
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delito do art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 não fundamentada. Inexistência. 

Indeferimento justifi cado. Alterar entendimento de que a conduta se enquadra 

no crime de extorsão. Necessidade de incursão no acervo fático-probatório. Óbice 

da Súmula 7/STJ. Dosimetria. Alegação de bis in idem. Inovação recursal. Preclusão 

consumativa. Circunstâncias do crime. Culpabilidade. Negativações devidamente 

fundamentadas. Quantum de majoração pelas negativações. Ausência de 

ilegalidade. Pena proporcional. Alteração. Súmula 7/STJ. Manutenção do regime 

inicial semiaberto. Existência de circunstâncias judiciais negativadas. Alegação de 

bis in idem. Circunstâncias judiciais que não ultrapassam a normalidade. Inovação 

recursal. Preclusão consumativa. Valor do dia-multa. Pleito pela alteração do 

valor em razão do delito cometido. Impossibilidade. Aferição de acordo com a 

situação econômica do réu. Tribunal a quo entendeu que o réu possui confortável 

situação econômica. Rever o entendimento. Impossibilidade. Óbice da Súmula 

7/STJ. Omissão. Tribunal que se absteve de julgar determinadas matérias. 

Defesa que não apontou quais teses não foram analisadas. Impossibilidade de 

analisar a apontada violação. 1. (...). 11. O valor do dia-multa deve ser aferido de 

acordo com a situação econômica do réu, como informa o art. 60, caput, do Código 

Penal, sendo assim, irrelevante qual o delito cometido. Ademais, se as instâncias 

ordinárias entenderam que o réu possui confortável situação econômica, para rever 

o entendimento seria necessário o reexame fático-probatório dos autos. 12. O réu 

deixou de indicar os pontos omissos da decisão embargada, de forma que não 

pode ser analisada eventual ofensa ao disposto no art. 619 do Código de Processo 

Penal. 13. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 991.870/PR, Rel. Ministro 

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017).

20. Ofensa ao art. 387, IV, do CPP.

O recorrente aponta, no mais, ofensa ao art. 387, inciso IV, do Código 

de Processo Penal, por considerar que o valor do dano “deve estar diretamente 

vinculado à conduta do agente e àquilo que foi a ele imputado no processo”. 

Entende que não pode ser responsabilizado pela totalidade dos valores 

supostamente dirigidos ao Partido dos Trabalhadores, porquanto não é esta sua 

imputação.

O Tribunal de origem, ao analisar o pleito, assentou que (e-STJ fl. 

73.078/73.079):

6.1. Ao fi nal da sentença condenatória, o magistrado de origem estabeleceu os 

parâmetros para a reparação do dano. Confi ra-se:

(...).

953. Necessário estimar o valor mínimo para reparação dos danos decorrentes 

do crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP. O MPF calculou o valor com base 
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no total da vantagem indevida acertada nos contratos do Consórcio CONPAR e 

RNEST/CONEST, em cerca de 3% sobre o valor deles. Reputa-se, mais apropriado, 

como valor mínimo limitá-lo ao montante destinado à conta corrente geral de 

propinas do Grupo OAS com agentes do Partido dos Trabalhadores, ou seja, em 

dezesseis milhões de reais, a ser corrigido monetariamente e agregado de 0,5% 

de juros simples ao mês a partir de 10/12/2009.

Evidentemente, no cálculo da indenização, deverão ser descontados os valores 

confi scados relativamente ao apartamento.

No tocante ao valor a título de reparação do dano, a Corte local considerou 

que a sentença deve ser mantida na íntegra (e-STJ fl . 73.080/73.081):

Como já minudentemente examinado em outras passagens, na divisão 

de propinas foi destinado R$ 16 milhões ao Partido dos Trabalhadores. Como 

salientado por Agenor Franklin Magalhães Medeiros, ‘Léo esteve em contato com 

João Vaccari e fi cou decidido que 16 milhões de reais, por conta da nossa parte na 

Rnest, seriam para o PT’. O pagamento neste patamar foi admitido pelo próprio 

Léo Pinheiro. Sobre a questão, transcrevo excerto da sentença: (...).

A importância defi nida está, de maneira lógica, associada à parcela a que fez jus 

o Partido dos Trabalhadores e administrado pela OAS em conta informal de créditos 

e débitos.

Salienta-se que os crimes relativos à lei de licitações não foram imputados 

nesta ação penal em desfavor dos denunciados, não podendo este fundamento 

justifi car o valor de reparação mínima dos danos. Aliás, se isto fosse possível, 

tratando-se de fraude à licitação desde sua origem, a nulidade ocorreria em 

todo o contrato e o valor mínimo de reparação corresponderia à integralidade 

do contrato ilícito, na esteira dos ensinamentos de Mário Sérgio de Albuquerque 

Schirmer (Dano indireto para fi ns do artigo 10 da Lei n. 8.429/92, in Aspectos 

Controvertidos da Lei de Improbidade Administrativa. Org. Claudio Smime Diniz, 

Mauro Sérgio Rocha e Renato de Lima Castro. Del Rey editora: Belo Horizonte, 

2016, pgs. 169/194).

Todavia, os danos não decorreram exclusivamente das fraudes nos processos 

licitatórios, mas, sobremaneira, da prática dos crimes de corrupção e de lavagem 

de dinheiro.

Assim, a par do pedido ministerial de majoração, nos termos do art. 387, IV, do 

Código de Processo Penal, ‘reputa-se, mais apropriado, como valor mínimo limitá-

lo ao montante destinado à conta corrente geral de propinas do Grupo OAS com 

agentes do Partido dos Trabalhadores, ou seja, em dezesseis milhões de reais, a ser 

corrigido monetariamente e agregado de 0,5% de juros simples ao mês a partir 

de 10/12/2009.
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Evidentemente, no cálculo da indenização, deverão ser descontados os valores 

confiscados relativamente ao apartamento’, como consignado na sentença 

recorrida.

O inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, ora apontado 

como violado, dispõe que “o juiz, ao proferir sentença condenatória, fi xará 

valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os 

prejuízos sofridos pelo ofendido”.

O recorrente foi condenado por corrupção passiva, em virtude do 

recebimento de um triplex, com reformas e mobiliário, e por lavagem de 

dinheiro, em razão da ocultação da propriedade do referido bem. Incidiu, ainda, 

no crime de corrupção passiva, a causa de aumento pela efetiva prática de ato de 

ofício, consistente na manutenção dos diretores da Petrobras.

Em razão dos referidos fatos, condenou-se o recorrente (corrompido) 

e os corréus José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães 

(corruptores), ao pagamento de 16 milhões, a título de mínimo indenizatório, 

uma vez que foi este o valor destinado ao Partido dos Trabalhadores. Nas 

palavras do Magistrado de origem “montante destinado à conta corrente geral 

de propinas do Grupo OAS com agentes do Partido dos Trabalhadores”.

Embora o ato de ofício praticado pelo recorrente, consistente na 

manutenção dos diretores da Petrobras, possa ter efetivamente acarretado 

referido prejuízo, importante registrar que não lhe é imputada a conduta de 

receber 16 milhões em benefício do Partido dos Trabalhadores.

Com efeito, a discussão primordial dos autos se refere ao recebimento 

do triplex. Dessa forma, cuidando-se de fi xação de valor mínimo, entendo que 

este não pode se afastar do mérito da imputação, sob pena de não se observar a 

adequada causalidade, fi xando-se valor que não guarda relação direta e imediata 

com a imputação sob exame.

No ponto, fi ca nítida a ausência de parâmetro adequado, uma vez que 

o valor de 16 milhões destinado ao Partido dos Trabalhadores não guarda 

relação apenas com o recorrente, ou mesmo com a conduta que lhe é atribuída 

nos presentes autos. Note-se que a própria sentença afi rma que era um valor 

destinado aos “agentes do Partido dos Trabalhadores”. Portanto, não parece 

coerente que o valor mínimo indenizatório seja arcado integralmente pelo 

recorrente e pelos corréus José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin 

Magalhães.
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Nesse encadeamento de ideias, considerando que o recorrente se encontra 

condenado pelo recebimento de parte da propina total atribuída ao Partido 

dos Trabalhadores, paga pelos corréus José Adelmário Pinheiro Filho e 

Agenor Franklin Magalhães, consistente no valor de R$ 2.424.991,00, (R$ 

1.147.770,00 correspondente à diferença entre o valor pago e o preço do 

apartamento entregue e R$ 1.277.221,00 em reformas e na aquisição de bens 

para o apartamento - e-STJ fl . 70.312), considero ser este o valor que deve ser 

fi xado a título de mínimo indenizatório, em observância ao disposto do art. 387, 

inciso IV, do Código de Processo Penal.

Relevante destacar, no ponto, que o valor fixado, apesar de ter como 

parâmetro a vantagem indevida recebida pelo recorrente e paga pelos corréus, 

não se confunde com esta, motivo pelo qual o confi sco do triplex, como produto 

do crime, não repercute no cálculo da indenização. Assim, não há se falar em 

desconto dos valores confi scados.

21. Prescrição.

A defesa alega, ainda, que a punibilidade do recorrente se encontra extinta 

pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Afirma que a nomeação dos 

diretores Renato Duque e Paulo Roberto Costa ocorreu em 2003 e 2004, 

sendo “inconcebível considerar, como fez o acórdão que julgou a apelação, que 

a consumação do delito de corrupção teria se dado até o ano de 2014, quando teria 

perdurado a infl uência do recorrente sobre a Petrobras. À margem da dogmática 

penal, atribui-se, à corrupção passiva, caráter de crime permanente. Ademais, 

sequer se considerou que Renato Duque e Paulo Roberto Costa saíram da 

Petrobras em 2012, sendo completamente insubsistente atribuir qualquer ato de 

infl uência ou poder sobre estes após tal período” (e-STJ fl . 74.641).

No mais, afi rma que “o suposto crime de lavagem de capitais teria ocorrido 

em 2009, quando se concluiu (sem nenhuma base) que a OAS Empreendimentos, 

ao assumir as obras do Condomínio Solaris, teria reservado, de forma espúria, 

o apartamento em favor do recorrente” (e-STJ fl s. 74.643/74.644). Destaca que 

“também não se mostra adequado classifi car o crime de lavagem como de caráter 

permanente sob a justifi cativa de que a ocultação e dissimulação se prolongam 

no tempo. Isso porque, para se considerar um crime como sendo de natureza 

permanente, é necessária a consumação permanente” (e-STJ fl . 74.645).

O Tribunal de origem refutou a alegação da defesa, nos seguintes termos 

(e-STJ fl . 73.073/73.078):
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5.1. Alega a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva que ocorreu a prescrição dos 

delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pois (a) a suposta vantagem 

indevida ocorreu em 2009, sendo que a disponibilização dos benefícios em 2014 

constituiria mero exaurimento do crime de corrupção passiva; (b) após 2009 não 

estava mais no cargo de Presidente da República, assim como Renato Duque e 

Paulo Roberto Costa teriam deixado a diretoria da Petrobras em 2012, de modo 

que não há como se cogitar do crime de corrupção passiva até 2014; (c) em 2009 

o crime de lavagem de dinheiro já estaria consumado.

Requer o Ministério Público Federal, por sua vez, a alteração da data indicada 

na sentença como sendo para a interrupção do crime de lavagem de ativos, para 

‘considerar a cessação da prática do último ato referente à ocultação da aquisição 

do triplex 164-A do Condomínio Solaris, pelo menos, até a data de propositura da 

denúncia da presente ação penal’.

Pois bem. A solução da questão passa, inevitavelmente, pela identifi cação da 

data correta dos crimes a que foi condenado o apelante.

5.2. Especificamente em relação aos contratos viciados da OAS com a 

Petrobras, como exaustivamente anotado, mas não é demais repetir, a atuação do 

apelante difere do padrão dos processos já julgados e relacionados à ‘Operação 

Lava-Jato’. Ora, não se exige a demonstração de sua participação ativa em cada 

um dos procedimentos de contratação, seja elaborando editais de licitação, seja 

aprovando propostas ou assinando instrumentos.

(...)

Por essa razão, não se computa a prescrição tomando como marco a data de 

assinatura de cada um dos contratos, como pretende a defesa, mas sim do momento 

em que o réu teria perdido a capacidade de nomear ou manter agentes públicos 

que tinham como encargo cumprir os objetivos do grupo criminoso. A sentença é 

bastante didática neste sentido:

(...).

891. Não se deve olvidar que o esquema criminoso era complexo, com vários 

participantes e, embora coubesse aos Diretores da Petrobrás ou aos operadores 

realizar os acertos de corrupção, a sua permanência no cargo dependia de sua 

capacidade em arrecadar recursos aqueles que os sustentavam politicamente, 

entre eles o então Presidente.

892. Do montante da propina acertada no acerto de corrupção, cerca de 

R$ 2.252.472,00, consubstanciado na diferença entre o pago e o preço do 

apartamento triplex (R$ 1.147.770,00) e no custo das reformas (R$ 1.104.702,00), 

foram destinados como vantagem indevida ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva.

893. A atribuição a ele de um imóvel, sem o pagamento do preço 

correspondente e com fraudes documentais nos documentos de aquisição, 
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confi guram condutas de ocultação e dissimulação aptas a caracterizar crimes de 

lavagem de dinheiro.

894. A manutenção do imóvel em nome da OAS Empreendimentos, entre 2009 

até pelo menos o fi nal de 2014, ocultando o proprietário de fato, também confi gura 

conduta de ocultação apta a caracterizar o crime de lavagem de dinheiro.

895. A agregação de valor ao apartamento, mediante a realização de reformas 

dispendiosas, mantendo-se o mesmo tempo oculta a titularidade de fato do imóvel 

e o benefi ciário das reformas, confi gura igualmente conduta de ocultação apta a 

caracterizar o crime de lavagem de dinheiro.

896. Embora sejam condutas de ocultação e dissimulação talvez singelas, a 

sofi sticação não constitui elemento necessário à caracterização do crime de lavagem 

de dinheiro (a complexidade não é inerente ao crime de lavagem, conforme 

precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma do STF, un., 

j. 10/04/2001).

897. Não vislumbro concomitância ou confusão entre os crimes de corrupção 

e e de lavagem.

898. O imóvel foi atribuído de fato ao ex-Presidente desde a transferência 

do empreendimento imobiliário da BANCOOP para a OAS Empreendimentos 

em 08/10/2009, com ratificação em 27/10/2009. Repetindo o que disse José 

Adelmário Pinheiro Filho, ‘o apartamento era do Presidente Lula desde o dia que 

me passaram para estudar os empreendimentos da BANCOOP, já foi me dito que 

era do Presidente Lula e de sua família, que eu não comercializasse e tratasse 

aquilo como uma coisa de propriedade do Presidente’. A partir de então, através 

de condutas de dissimulação e ocultação, a real titularidade do imóvel foi mantida 

oculta até pelo menos o fi nal de 2014 ou mais propriamente até a presente data.

899. De forma semelhante, os acertos de corrupção remontam a 2009, durante 

a contratação pela Petrobrás do Consórcio CONEST/RNEST, ainda que a defi nição 

fi nal da utilização de parte dos créditos em benefício do ex-Presidente tenha ocorrido 

posteriormente, em meados de 2014.

900. Mesmo considerando a definição final do acerto de corrupção em junho 

de 2014, prosseguiram as condutas de ocultação e dissimulação, inclusive com as 

reformas até o fi nal de 2014, pelo menos, ou mais propriamente até a presente data.

901. Também tendo presente esses fatos, as condutas de ocultação foram 

posteriores ou se estenderam temporalmente mesmo após a consumação dos 

últimos atos relativos ao do crime de corrupção.

902. Não há, portanto, confusão entre corrupção e lavagem, tendo esta por 

antecedente o crime de corrupção.

903. O crime de lavagem deve ser considerado como único já que abrange 

condutas que se prolongaram no tempo e que se complementam, como as fraudes 

documentais nos documentos de aquisição do imóvel, a manutenção do imóvel 
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em nome da OAS Empreendimentos, a agregação de valores ao imóvel através da 

reformas com ocultação do real benefi ciário pela manutenção do imóvel em nome 

da OAS Empreendimentos.

É preciso ter presente, nessa linha, que a capacidade do ex-Presidente perdurou, 

no mínimo, até o fi nal de 2014, momento coincidente com a fi nalização das reformas 

do apartamento triplex que resultou no recebimento de corrupção. Os fatos estão 

interligados e, sob tal ótica, o conjunto deve ser examinado em todas as suas 

consequências jurídicas. Há episódio que confi rma tal assertiva, como salientado 

pelo juízo de origem:

(...).

É de lembrar que a ‘Operação Lava-Jato’ foi defl agrada no início de 2014, mas 

a integralidade e profundidade da corrupção somente passou a ser efetivamente 

identificadas a partir de depoimentos de colaboradores, dentre eles, Paulo 

Roberto Costa, ex-Diretor da Petrobras. Em novembro de 2014 houve a prisão 

de Léo Pinheiro, juntamente com outros empresários do setor de construção e 

integrantes do chamado ‘clube’.

O esquema permaneceu funcionando com bastante fôlego mesmo depois 

da sucessão presidencial. Para exemplifi car, os Contratos n. 0800.0055148.09.2 e 

08500.0000057.09.2, ambos assinados em 10/12/2009, foram aditivados. Como 

apontado na decisão de primeiro grau:

356. Conforme apontado nos itens 224-226, retro, o contrato da RNEST para 

implantação das UHDT e UGH teve o preço de R$ 3.190.646.501,15, com aditivo 

em 12/01/2012 de R$ 38.562.031,42, totalizando R$ 3.229.208.532,57. A propina 

seria, portanto de cerca de R$ 32.292.085,00. O MPF, entretanto, considerando 

que a OAS tinha 50% de participação no Consórcio RNEST/CONEST, calculou a 

propina de sua responsabilidade para esse contrato em R$ 16.146.042,00.

357. Conforme apontado nos itens 236-238, retro, o contrato da RNEST para 

implantação das UDAs teve o preço de R$ 1.485.103.583,21, com aditivo em 

28/12/2011 de R$ 8.032.340,38, totalizando R$ 1.493.135.923,59. A propina seria, 

portanto de cerca de R$ 14.931.359,00. O MPF, entretanto, considerando que a 

OAS tinha 50% de participação no Consórcio RNEST/CONEST, calculou a propina 

de sua responsabilidade para esse contrato em R$ 7.465.679,50.

358. Conforme apontado nos itens 247-249, retro, o contrato da REPAR teve 

o preço de R$ 1.821.012.130,93, com aditivos entre 06/2008 a 01/2012, que 

majoraram o seu valor em R$ 517.421.286,84, totalizando R$ 2.338.433.417,77. 

A propina seria, portanto de cerca R$ 23.384.334,17. O MPF, entretanto, 

considerando que a OAS tinha 24% de participação no Consórcio CONPAR, 

calculou a propina de sua responsabilidade para esse contrato em R$ 5.612.240,00.

359. O total de propina pago para as três obras pela OAS à Diretoria de 

Abastecimento da Petrobrás, comandada por Paulo Roberto Costa, foi, portanto, 

de R$ 29.223.961,00. Destaquei
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O aditamento de contratos até o ano de 2012, com ampliação do valor contratado, 

segue em consonância com o esquema que funcionou inclusive após a saída do réu 

da Presidência da República, pelo que não se pode, no caso específi co de ato político, 

remontar o fato à data de assinatura dos contratos.

(...).

Além disso, deve-se lembrar ainda a indicação de manutenção de Nestor 

Cuñat Cerveró como diretor da BR Distribuidora entre os anos de 2008 e 2014, 

cuja nomeação se deu em contrapartida a serviços prestados em renegociação de 

uma dívida de campanha de 2006 do Partido dos Trabalhadores - PT, envolvendo 

a contratação do Navio Sonda Victoria 10.000 pelo Grupo Schahin.

5.3. Com relação à corrupção e lavagem de dinheiro nos fatos relacionados 

ao triplex do Guarujá/SP, a questão é mais singela. Muito embora a OAS tenha 

se comprometido a assumir o empreendimento da BANCOOP em 2009, com 

transferência e ratificação em 08/10/2009 e 27/10/2009, respectivamente, e já 

houvesse informação de que a unidade habitacional seria destinada ao ex-Presidente, 

recorde-se que a solução jurídica para o pagamento da diferença de preço somente 

começou a tomar forma em 2013 e em meados de 2014, quando João Vaccari Neto 

autorizou a compensação. Retomo o esclarecedor depoimento de Léo Pinheiro:

José Adelmário Pinheiro Filho:- Em maio ou Junho de 2014, com os custos 

já de todos os empreendimentos Bancoop já bem aferidos e também toda a 

especifi cação, tudo que ia ser feito tanto no sítio como no triplex, eu procurei o 

João Vaccari e disse a ele ‘Olhe, estou com os elementos todos em mãos e queria 

discutir’, ele marcou, ele disse ‘Olhe, o clima entre a sua empresa e o Bancoop 

não está bom, eu vou sugerir a gente fazer um jantar, eu vou chamar a diretoria 

do Bancoop, você chama o pessoal seu, e vamos sentar antes, então ele marcou 

comigo no mesmo local, no restaurante, um encontro com ele, onde eu levei esses 

créditos e esses débitos, eu levei para ele o que nós, OAS, estava devendo por 

conta desses pagamentos de vantagens indevidas ao PT naquele momento, o que 

já estava atrasado e o que ainda ia acontecer, e os custos dos empreendimentos 

que nós estávamos fazendo, desses passivos, que eu estou chamando de passivos 

ocultos, o termo usado de coisas que nós não tínhamos conhecimento, e mais os 

custos do triplex e do sítio, o João Vaccari disse ‘Olhe, está tudo ok, está dentro de 

um princípio que nós sempre adotamos, porque sempre, de quando em quando, 

que abria um encontro de contas com ele tinha ‘Não, você paga isso ao diretório 

tal, paga isso ao político tal’, isso era feito e era uma coisa já corriqueira, então ‘Não 

vamos mudar a metodologia, vamos continuar com a metodologia, agora como 

tem coisas aqui de cunho pessoal, que trata do presidente, eu vou conversar 

com ele sobre isso e lhe retorno. Agora nesse encontro que nós vamos ter com 

a diretoria do Bancoop e com o seu pessoal eu gostaria que você não tratasse 

desse encontro de contas, eu queria que a empresa desse uma tranquilizada na 

diretoria do Bancoop que os empreendimentos iam prosseguir, que não haveria 

nenhuma solução de continuidade’, e assim foi feito, houve isso. Passaram alguns 
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dias, talvez uma semana ou duas no máximo, o Vaccari me retornou dizendo 

que estava tudo ok, que poderíamos adotar o sistema de encontro de contas 

entre créditos e débitos que nós tínhamos com ele. Negritei

Por conseguinte, o crime de corrupção passiva tem como marco o recebimento 

da vantagem indevida. Ainda que não defi nida expressamente, em virtude da 

própria natureza das operações extra-ofi ciais de ‘encontro de contas’, deve-se 

considerar o momento em que o valor da diferença de preço entre o apartamento 

simples e o triplex, as reformas e mobiliários foram efetivamente debitados do crédito 

ilícito que o Partido dos Trabalhadores tinha com a OAS Empreendimentos.

E a compensação entre valores subtraídos da Petrobras e de propinas ocorreu em 

meados de 2014, quase que concomitantemente, por derivação, com a ocultação 

ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 

propriedade do bem, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de 

infração penal. Talvez até se pudesse considerar data posterior, coincidente com a 

fi nalização da reforma.

Porém, para fi ns prescricionais, tais defi nições são sufi cientes e mesmo sob uma 

premissa conservadora, resta inatingível a pretensão punitiva estatal.

5.4. Sobre os prazos prescricionais, dispõe o art. 109 do Código Penal: (...).

Para o crime de corrupção passiva, foi aplicada pena de 08 anos e 04 meses 

de reclusão, o que remete ao patamar prescritivo de 16 anos, que deve ser 

computado pela metade (08 anos), com base no artigo 115 do Código Penal.

Para o delito de lavagem de dinheiro, foi aplicada pena de 03 anos e 09 meses, 

o que remete ao patamar prescritivo de 08 anos, que deve ser computado pela 

metade (04 anos), com base no artigo 115 do Código Penal.

Nota-se que não houve o transcurso dos prazos prescricionais mencionados 

entre a data do recebimento da denúncia (20/09/2016) e a data da publicação da 

sentença (12/07/2017), tampouco entre esta e o presente momento.

Diante disso, deve ser negado provimento ao recurso defensivo no ponto.

De início, destaco que, embora a análise da prescrição da pretensão 

punitiva estatal possa, em regra, ser realizada de forma objetiva, sem necessidade 

de incursão no acervo fático e probatório, na hipótese dos autos, sua análise 

demanda inevitável revolvimento do arcabouço probatório.

De fato, a defesa pretende seja reconhecida a prescrição retroativa, entre 

a data dos fatos e o recebimento da denúncia, em 20/9/2016. No entanto, os 

fatos analisados no presente processo possuem alto grau de complexidade, o que 

recomenda uma exame aprofundado dos elementos carreados aos autos, o que, 

como é de conhecimento, não é possível na via eleita.
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Conforme consignado pelo eminente Relator, “o recorrente, buscando o 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, propõe uma construção 

intelectiva de fatos, sugerindo, inclusive, a readequação do tipo penal, com a 

concatenação de ideias, que não seguiriam, de forma desatrelada de uma nova 

e exauriente reanálise da matéria fática-probatória, vedada pela súmula 7 deste 

Tribunal Superior”.

Anoto, por relevante, que, embora o crime de corrupção passiva, na 

modalidade receber, seja material, se consumando no momento do recebimento 

da vantagem, a hipótese dos autos revela que a vantagem indevida foi recebida 

durante determinado período de tempo, dentro de um mesmo contexto fático, que 

revela o nexo causal entre a forma como a vantagem foi recebida e o efetivo 

exercício dos atos de ofício pelo recorrente.

Nesse contexto, considerando que o recorrente foi condenado por um 

crime de corrupção passiva, em virtude do recebimento de vantagem indevida 

no valor de “cerca de R$ 2.424.991,00, assim discriminada, R$ 1.147.770,00 

correspondente à diferença entre o valor pago e o preço do apartamento entregue 

e R$ 1.277.221,00 em reformas e na aquisição de bens para o apartamento”, tem-

se que a vantagem foi recebida em dois momentos distintos, porém dentro do 

mesmo contexto fático, o que autoriza a defi nição da data da consumação dos 

fatos entre 2009 e 2014.

Já no que concerne ao crime de lavagem de dinheiro, destaco que há 

precedente relativamente recente do Supremo Tribunal Federal, no qual se 

fi rmou o entendimento no sentido de que “o crime de lavagem de bens, direitos 

ou valores, quando praticado na modalidade típica de ‘ocultar’, é permanente, 

protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se 

tornem conhecidos, razão pela qual o início da contagem do prazo prescricional 

tem por termo inicial o dia da cessação da permanência, nos termos do art. 111, 

III, do Código Penal”.

Ao ensejo:

Penal e Processual Penal. Ação penal originária. Ex-prefeito municipal. Atual 

deputado federal. Denúncia. Alegação de nulidade do laudo pericial. Improcedência. 

Natureza da prova da materialidade documental e não pericial. Ausência de 

opinião técnica especializada. Parcial extinção da punibilidade pela prescrição. 

Crime de lavagem de dinheiro. Modalidade ocultar. Natureza permanente do crime 

reconhecida. Prescrição que não teria ocorrido ainda que o crime fosse instantâneo 

de efeitos permanentes. Improcedência da alegação de retroatividade “in malam 

partem” da lei penal. Atos de lavagem praticados quando já estava em vigor a 
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Lei 9.613/98 a despeito de o crime antecedente ter sido praticado anteriormente. 

Materialidade, autoria, tipicidade objetiva e subjetiva provadas. Condenação 

decretada. 1. Materialidade delitiva provada pelos documentos juntados aos 

autos, os quais são compilados, descritos e organizados em outro documento 

que não ostenta a característica de prova pericial, por não conter opinião técnica 

especializada. Preliminar de nulidade da pretensa prova pericial improcedente. 

2. Extinção da punibilidade pela incidência da prescrição da pretensão punitiva 

quanto ao primeiro, segundo, terceiro e quinto fatos descritos na denúncia, tendo 

em vista a conjugação das regras previstas nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso I e II 

e 115, todos do Código Penal, em razão de o acusado ter mais de 70 (setenta) anos 

de idade. 3. O crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na 

modalidade típica de “ocultar”, é permanente, protraindo-se sua execução até 

que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos, razão pela 

qual o início da contagem do prazo prescricional tem por termo inicial o dia da 

cessação da permanência, nos termos do art. 111, III, do Código Penal. 4. No caso 

concreto, quanto ao quarto fato descrito na denúncia, a despeito da natureza 

permanente do crime, foram detectadas movimentações fi nanceiras relativas aos 

valores ocultados até 03 de maio de 2006, o que afasta a alegação de prescrição 

ainda que a natureza do crime fosse instantânea de efeitos permanentes. 5. 

Embora não estivesse em vigor a Lei 9.613/98 quando o crime antecedente 

(corrupção passiva) foi praticado, os atos de lavagem ocorreram durante sua 

vigência, razão pela qual não há falar em retroatividade da lei penal em desfavor 

do réu. A Lei 9.613/98 aplica-se aos atos de lavagem praticados durante sua 

vigência, ainda que o crime antecedente tenha ocorrido antes de sua entrada 

em vigor. 6. Demonstrada a materialidade do crime antecedente de corrupção 

passiva, bem como a procedência dos valores lavados, além da materialidade, a 

autoria, a tipicidade objetiva e subjetiva do crime de lavagem de dinheiro, não 

havendo causas de exclusão da ilicitude e culpabilidade, a condenação é medida 

que se impõe. (AP 863, Relator(a): Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 

23/05/2017, Acórdão Eletrônico DJe-191 divulg 28-08-2017 public 29-08-2017).

Nesse contexto, tem-se que ambos os delitos se consumaram após a entrada 

em vigor da Lei n. 12.234/2010, a qual proibiu que a prescrição pela pena em 

concreto tenha por termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia. 

Dessa forma, ainda que reduzido à metade o prazo prescricional, nos termos do 

que determina o art. 115 do Código Penal, não se verifi ca o transcurso do prazo 

necessário ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

22. Afronta ao art. 66, III, “b”, da LEP e ao art. 7º, item 7, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos.

O recorrente entende, no mais, que foi vulnerado o art. 66, inciso III, alínea 

“b” da Lei de Execuções Penais, em virtude de constar da sentença condenatória 
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que “a progressão de regime fi ca, em princípio, condicionada à reparação do 

dano nos termos do art. 33, § 4º, do CP”. Da mesma forma, aponta ofensa ao 

art. 7º, item 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos, por considerar 

que condicionar a progressão de regime à reparação do dano revelaria verdadeira 

prisão por dívida.

O Tribunal de origem, ao analisar a alegação da defesa, assentou que 

(e-STJ fl . 73.072/73.073):

4.6. Da reparação do dano como condição à progressão de regime Com relação 

a tema comum a todos os réus condenados por corrupção ativa ou passiva, não 

há inconstitucionalidade ou ilegalidade em determinar-se que ‘a progressão 

de regime fica, em princípio, condicionada à reparação do dano nos termos 

do art. 33, § 4º, do CP’, tendo em vista que inseridos no rol de crimes contra a 

Administração Pública.

Tal previsão já na sentença condenatória é mera referência à regra cogente e 

não afasta o exame pelo juízo da execução de questões específi cas de seu mister. 

O tema foi recentemente apreciado pela 4ª Seção desta Casa, em julgamento 

assim ementado:

Processo Penal. Embargos infringentes e de nulidade. Operação Lava-Jato. Crimes 

contra a administração pública. Corrupção ativa e passiva. Ato de ofício. Causa de 

aumento. Corrupção exaurida. Dosimetria das penas. Manutenção. Reparação do 

dano. 1. (...). 5. Mantida a determinação, pela sentença, de obediência ao art. 33, 

§ 4º, do CP, não havendo invasão da competência do Juízo das Execuções Penais. 

(TRF4, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 5023121-47.2015.404.7000, 4ª 

Seção, Des. Federal Cláudia Cristina Cristofani, por maioria, juntado aos autos em 

04/12/2017) A constitucionalidade do art. 33, § 4º do Código Penal foi afi rmada 

pelo Supremo Tribunal Federal na Execução Penal n. 22, em face de João Paulo 

Cunha, condenado na AP n. 470/STF.

Trata-se de exigência especial imposta ao condenado por crime contra a 

administração pública, cuja progressão de regime fi ca condicionada à reparação 

do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os 

acréscimos legais.

A rigor, a exigência legal de reparação do dano para fins de progressão 

de regime independe de determinação expressa na sentença condenatória. 

Contudo, nenhuma ilegalidade há na sua expressa determinação.

Tampouco se estará diante de subtração da competência do juízo da 

execução, porque impositivo o comando normativo e, sobretudo, diante da 

reconhecida constitucionalidade pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso 

não impede, alerte-se, que outras matérias relacionadas à reparação do dano 

sejam examinadas em fase de execução.
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Assim, por exemplo, competirá ao juízo da execução aferir a satisfação 

indenizatória como condição à progressão, podendo ele verifi car, inclusive, se o 

sentenciado possui efetiva capacidade patrimonial de ressarcir o erário público.

Igualmente caberá à fase de execução de sentença o exame de outras 

matérias que lhe são íntimas, como o parcelamento, a substituição por garantias 

reais ou fi dejussórias, a exemplo do que já ocorre nas prestações pecuniárias 

substitutivas.

No ponto, considero que a simples referência a dispositivo de lei, ainda que 

se trate de norma cuja aplicação diga respeito à execução da pena, não revela 

ofensa à legislação infraconstitucional. De fato, cabe ao Juízo das Execuções, com 

base no regramento legal, analisar o preenchimento dos requisitos necessários à 

progressão de regime, ainda que o Magistrado de origem nada tivesse dito a 

respeito.

Dessa forma, não verifico sequer utilidade na presente irresignação, 

porquanto eventual decote do referido tópico da sentença condenatória não 

teria o condão de autorizar a progressão do regime sem observância do que 

consta do art. 33, § 4º, do Código Penal. De fato, o Supremo Tribunal Federal já 

reconheceu a constitucionalidade do mencionado dispositivo, o qual condiciona 

a progressão de regime, no caso de crime contra a Administração Pública, à 

reparação do dano ou à devolução do produto do ilícito.

A propósito:

Execução Penal. Progressão de Regime. Crime contra a Administração Pública. 

Devolução do produto do ilícito. 1. É constitucional o art. 33, § 4º, do Código Penal, 

que condiciona a progressão de regime, no caso de crime contra a Administração 

Pública, à reparação do dano ou à devolução do produto do ilícito. 2. Tendo o 

acórdão condenatório fi xado expressamente o valor a ser devolvido, não há como 

se afi rmar não se tratar de quantia líquida. 3. A alegação de falta de recursos para 

devolver o dinheiro desviado não paralisa a incidência do art. 33, § 4º, do Código 

Penal. O sentenciado é devedor solidário do valor integral da condenação. 4. 

Na hipótese de celebração de ajuste com a União para pagamento parcelado 

da obrigação, estará satisfeita a exigência do art. 33, § 4º, enquanto as parcelas 

estiverem sendo regularmente quitadas. 5. Agravo regimental desprovido. (EP 

22 ProgReg-AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 

17/12/2014, DJe-052 divulg 17-03-2015 public 18-03-2015).

Anoto, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

acima transcrito, assentou que “não seria o direito fundamental à liberdade do 

condenado que estaria em questão, mas, tão somente, se a pena privativa de 
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liberdade a ser cumprida deveria se dar em regime mais favorável ou não, o que 

afastaria a alegação quanto à suposta ocorrência, no caso, de prisão por dívida”.

Não se verifi ca, portanto, a violação apontada pelo recorrente.

23. Violação do art. 283 do CPP.

Por fi m, a defesa aponta ofensa ao art. 283 do Código de Processo Penal, 

em virtude da suposta “execução açodada da pena imposta ao recorrente”. 

Contudo, conforme destacado pelo Tribunal de origem (e-STJ fl . 73.083):

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 

126.292/SP, reviu posicionamento antes fi xado no julgamento do HC n. 84.078, 

fi rmando orientação no sentido da possibilidade de execução das penas tão logo 

exaurido o duplo grau de jurisdição. O entendimento foi pela Suprema Corte no 

julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43 e n. 44, pelo 

que fi cou expresso que o art. 283 do Código de Processo Penal não impede o início 

da execução da pena depois de esgotadas as instâncias ordinárias. A questão foi 

novamente examinada nos autos do ARE n. 964.246/STF, quando, ‘por maioria, o 

Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reafi rmou jurisprudência no 

sentido de que é possível a execução provisória do acórdão penal condenatório 

proferido em grau recursal, mesmo que estejam pendentes recursos aos tribunais 

superiores. A decisão foi tomada na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 964.246, que teve repercussão geral reconhecida. Assim, a tese fi rmada pelo 

Tribunal deve ser aplicada nos processos em curso nas demais instâncias’.

Idêntica orientação vem da Súmula n. 122 deste Tribunal que diz:

‘Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da 

pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso 

especial ou extraordinário’. Desse modo, tão logo decorridos os prazos para 

interposição de recursos dotados de efeito suspensivo ou julgados estes, poderá 

ter início a execução da pena, inclusive no tocante às restritivas de direito (TRF4, 

Agravo de Execução Penal n. 5000985-25.2017.404.7117, 8ª Turma, Juiz Federal 

Nivaldo Brunoni, por unanimidade, juntado em 28/04/2017), pelo que deverá ser 

ofi ciado ao juízo de primeiro grau para as providências que entender cabíveis.

De fato, como é de conhecimento, o Pretório Excelso, no julgamento 

do Habeas Corpus n. 126.292/SP, alterou seu entendimento, para assentar que 

“a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de 

apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete 

o princípio constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo artigo 5º, 

inciso LVII da Constituição Federal”.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1268

Em seguida, referido entendimento foi confirmado pelo Tribunal 

Pleno, ao analisar as medidas cautelares requeridas nas Ações Diretas de 

Constitucionalidade n. 43 e 44, e o Agravo em Recurso Especial n. 964.246/

SP, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 925). Diante da alteração 

jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o mesmo 

entendimento.

Dessa forma, não há se falar em ofensa ao art. 283 do Código de Processo 

Penal, uma vez que se está dando ao referido dispositivo interpretação em 

conformidade com a Constituição Federal, realizada pelo próprio guardião da 

Carta Magna - Supremo Tribunal Federal.

A propósito:

Processo Penal. Agravo regimental da decisão que não conheceu do habeas 

corpus. Execução provisória da pena privativa de liberdade. Exaurimento. Instâncias 

ordinárias. Suspensão. Efeitos. Julgados. Poder geral de cautelar. Reformatio in 

pejus. Presunção. Princípio da inocência. Agravo regimental desprovido. I - O agravo 

regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento 

anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por 

seus próprios fundamentos. II - “A execução provisória de acórdão penal 

condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial 

ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção 

de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal” (HC n. 

126.292/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 17/5/2016). III - O vetor 

hermenêutico atualmente conferido pela e. Corte Suprema e por esta Corte Superior, 

repisando a jurisprudência por um lapso temporal adormecida, direciona-se, 

novamente, no sentido de que o artigo 283 do CPP não impede a antecipada execução 

da reprimenda, pois uma vez encerrada a análise de fatos e provas que assentam a 

culpa do condenado, com o exaurimento das instâncias ordinárias, legitimada está 

a execução provisória, independentemente do preenchimento dos pressupostos e 

requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal ou mesmo de específi co 

requerimento ministerial, uma vez que não são dotados os recursos extremos de 

efeito suspensivo. IV - A peculiaridade da situação é que ditará a possibilidade de 

suspensão dos efeitos do julgado, sem afastar do julgador, dentro de seu inerente 

poder geral de cautela, a possibilidade de excepcionalmente atribuir, no exercício 

da jurisdição extraordinária, efeito suspensivo ao REsp ou RE e, com isso, obstar 

o início da execução provisória da pena. V - A execução provisória da pena passa a 

ser um consectário lógico do julgamento condenatório proferido pelo segundo grau 

de jurisdição. Não há que se falar, portanto, na esteira da fi rme jurisprudência dos 

Tribunais Superiores, em ofensa ao princípio da presunção de inocência e tampouco 

em reformatio in pejus, quando tão logo exaurida a instância ordinária. VI - A 

existência de entendimentos divergentes entre os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, por si só, não tem o condão de alterar a decisão do Colegiado, proferida 
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no HC n. 126.292/SP, razão pela qual não se presta a afastar o entendimento ali 

consolidado. VII - O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os 

pontos alegados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para 

a análise de eventual constrangimento ilegal, o que efetivamente ocorreu no 

presente caso. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 466.474/PR, 

Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018)

Ressalvo, portanto, neste tópico, meu ponto de vista em sentido contrário 

(HC 484.960/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 21/03/2019, DJe 09/04/2019), para acompanhar a diretriz do 

Excelso Pretório e da colenda Terceira Seção deste Tribunal.

Não se pode descurar, por fi m, que o próprio recorrente impetrou o Habeas 

Corpus preventivo n. 152.752, perante o Supremo Tribunal Federal, com o 

objetivo de impedir a execução provisória da pena diante da confi rmação pelo 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região de sua condenação. Contudo, o plenário 

do Pretório Excelso denegou a ordem, confi rmando, assim, o entendimento que 

tem prevalecido naquela Corte.

A propósito:

Habeas corpus. Matéria criminal. Execução provisória da pena. Impetração 

em substituição a recurso ordinário constitucional. Cognoscibilidade. Ato 

reputado coator compatível com a jurisprudência do STF. Ilegalidade ou abuso 

de poder. Inocorrência. Alegado caráter não vinculante dos precedentes desta 

Corte. Irrelevância. Deflagração da etapa executiva. Fundamentação específica. 

Desnecessidade. Pedido expresso da acusação. Dispensabilidade. Plausibilidade 

de teses veiculadas em futuro recurso excepcional. Supressão de instância. Ordem 

denegada. 1. Por maioria de votos, o Tribunal Pleno assentou que é admissível, 

no âmbito desta Suprema Corte, impetração originária substitutiva de recurso 

ordinário constitucional. 2. O habeas corpus destina-se, por expressa injunção 

constitucional (art. 5º, LXVIII), à tutela da liberdade de locomoção, desde que 

objeto de ameaça concreta, ou efetiva coação, fruto de ilegalidade ou abuso de 

poder. 3. Não se qualifi ca como ilegal ou abusivo o ato cujo conteúdo é compatível 

com a compreensão do Supremo Tribunal Federal, sobretudo quando se trata de 

jurisprudência dominante ao tempo em que proferida a decisão impugnada. 4. 

Independentemente do caráter vinculante ou não dos precedentes, emanados 

desta Suprema Corte, que admitem a execução provisória da pena, não confi gura 

constrangimento ilegal a decisão que se alinha a esse posicionamento, forte 

no necessário comprometimento do Estado-Juiz, decorrente de um sistema de 

precedentes, voltado a conferir cognoscibilidade, estabilidade e uniformidade 

à jurisprudência. 5. O implemento da execução provisória da pena atua como 

desdobramento natural da perfectibilização da condenação sedimentada na 

seara das instâncias ordinárias e do cabimento, em tese, tão somente de recursos 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1270

despidos de automática efi cácia suspensiva, sendo que, assim como ocorre na 

defl agração da execução defi nitiva, não se exige motivação particularizada ou 

de índole cautelar. 6. A execução penal é regida por critérios de oficialidade 

(art. 195, Lei n. 7.210/84), de modo que sua inauguração não desafi a pedido 

expresso da acusação. 7. Não confi gura reforma prejudicial a determinação de 

início do cumprimento da pena, mesmo se existente comando sentencial anterior 

que assegure ao acusado, genericamente, o direito de recorrer em liberdade. 8. 

Descabe ao Supremo Tribunal Federal, para fi ns de excepcional suspensão dos 

efeitos de condenação assentada em segundo grau, avaliar, antes do exame pelos 

órgãos jurisdicionais antecedentes, a plausibilidade das teses arguidas em sede 

de recursos excepcionais. 9. Ordem denegada. (HC 152752, Relator(a): Min. Edson 

Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2018, Processo Eletrônico DJe-127 

divulg 26-06-2018 public 27-06-2018).

Dessa forma, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar o 

entendimento já fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive no caso 

concreto, a respeito da legalidade e constitucionalidade da execução provisória 

da pena após a confi rmação da condenação pelo Tribunal de origem.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental, para 

conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, lhe dar parcial provimento, 

apenas para readequar as penas aplicadas, conforme explicitado nos itens 17 e 

18 do presente voto, e para reduzir o valor do mínimo indenizatório, nos termos 

do que consta do item 20.

Dessa forma, a pena defi nitiva pelo crime de corrupção passiva vai fi xada 

em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 28 dias-multa, e para o crime 

de lavagem de dinheiro em 3 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, 

totalizando 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 41 dias-multa. O valor mínimo 

para reparação dos danos vai fi xado em R$ 2.424.991,00. Ficam mantidos os 

demais termos da condenação.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas:

Quanto ao agravante Luiz Inácio Lula da Silva:

O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgamento 

monocrático do recurso especial, por considerar cerceado o seu direito à ampla 

defesa.
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Com efeito, nos moldes da Súmula 568/STJ, “o relator, monocraticamente 

e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso 

quando houver entendimento dominante acerca do tema.

De igual modo, nos termos do art. 34 do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça, são atribuições do relator “não conhecer do recurso ou 

pedido inadmissível” (RISTJ, art. 34, XVIII, “a”), e “negar provimento ao recurso 

ou pedido que for contrário a tese fi xada em julgamento de recurso repetitivo 

ou de repercussão geral, a entendimento fi rmado em incidente de assunção de 

competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal 

de Justiça, ou, ainda, a jurisprudência dominante acerca do tema” (RISTJ, art. 

34, XVIII, “b”).

No mesmo sentido, o art. 255, § 4º, II, do RISTJ estabelece que “o relator 

poderá “negar provimento ao recurso especial que for contrário a tese fi xada em 

julgamento de recurso repetitivo ou repercussão geral, a entendimento fi rmado 

em incidente de assunção de competência, ou, ainda, a súmula ou jurisprudência 

consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça”.

Além disso, o art. 932 do Código de Processo Civil prevê que incumbe 

ao relator, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não 

tenha impugnado especifi camente os fundamentos da decisão recorrida”, bem 

como negar provimento a recurso que for contrário a “súmula do Supremo 

Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 

acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal 

de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; entendimento fi rmado em 

incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.

Nesse contexto, mesmo que o julgamento monocrático do recurso, em 

princípio, não confi gure ofensa ao princípio da colegialidade, por ser medida 

necessária para garantir o julgamento célere do processo e a eficácia dos 

provimentos judiciais, exige-se para tanto que reste configurada uma das 

hipóteses estritamente elencadas na legislação de regência, sob pena de violação 

do direito de defesa da parte.

E isto porque, ainda que os temas decididos monocraticamente possam 

ser submetidos a apreciação do Colegiado por meio da interposição do agravo 

regimental, sabe-se que o recorrente não é previamente intimado da data do 

julgamento, sendo possível a inclusão do feito “em mesa” momentos antes do 

início da sessão, o que inviabiliza o comparecimento pessoal dos seus defensores, 

notadamente quando eles não residem em Brasília/DF. Além disso, nos termos 
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do artigo 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não 

é possível sustentar oralmente no julgamento de agravo regimental, o que é 

garantido à defesa no caso de análise colegiada do recurso especial.

Na hipótese, conquanto não se desconheça a jurisprudência desta Corte, 

no sentido da ausência de nulidade no julgamento monocrático do recurso 

especial, a complexidade do feito, de per si, indica ser preferível o seu exame pelo 

órgão colegiado, a fi m de garantir o pleno exercício do direito de defesa pela 

parte. Ademais, muitos dos temas deduzidos pela recorrente são amplamente 

controvertidos, além de serem poucos os julgados acerca de tais matérias, não 

sendo possível falar em consenso no âmbito dos Tribunais Superiores a justifi car 

o julgamento unipessoal do recurso.

Destaco, por fi m, que em relação à dosagem da pena, não há falar, de forma 

absoluta, em aplicação da Súmula 7/STJ, pois, a teor da jurisprudência desta 

Corte, admite-se a reforma do acórdão recorrido desde que fi que demonstrada 

a presença de manifesta ilegalidade nos parâmetros dosimétricos adotados 

no decreto condenatório, tornando-se, muitas vezes, despiciendo promover o 

reexame detido do contexto fático-probatório dos autos.

Ante o exposto, acataria a preliminar suscitada pela defesa para dar 

provimento ao agravo regimental tão somente para anular a decisão monocrática 

de fls. 76.671/76.659, e-STJ), determinando que o recurso especial seja 

submetido a julgamento pelo Colegiado da Quinta Turma deste Superior 

Tribunal de Justiça.

Entretanto, a Defesa do recorrente Luiz Inácio Lula da Silva, por opção 

própria, preferiu - em vez de esperar o julgamento do regimental aqui mesmo 

nesta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - ir buscar amparo junto 

ao Supremo Tribunal Federal por meio de habeas corpus, que lá tomou o n. 

165.973, cujo relator, o eminente Ministro Edson Fachin, em decisão terminativa, 

examinando concretamente a monocrática atacada, estatuiu:

A decisão atacada foi proferida monocraticamente pelo Relator no STJ; 

a colegialidade é sempre desejável, recomendável ou mesmo necessária;” (...) É 

certo que abrolha do fato processual em tela circunstância que eventualmente 

poderia malferir direito constitucional da parte: em momento algum, no cenário de 

monocrática agravada e posteriormente a ser apreciada em colegiado sem prévia 

publicação de pauta, à parte facultou-se a ciência prévia da sessão para ao 

menos acompanhar o julgamento. A verticalização dessa circunstância não veio, 

contudo, nitidamente minudentada nesta específi ca impetração, especialmente 

para demonstrar que o habeas corpus seria a via realmente adequada para sanar o 

que se aportou. (grifou-se).
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Somente por isso disse:

Por tais razões, não se afi gura demonstrada causa de ilegalidade fl agrante ou 

teratologia a legitimar a excepcional concessão da ordem de ofício.

(Decisão acessível pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/

autenticarDocumento.asp sob o código BD97-C4B8-7851-2A5D e senha 8F54-

D3D3-1D66-7FDF)

Por conseguinte, há decisão do Supremo, no caso concreto, buscada pela 

própria defesa, a dizer que não há ilegalidade na decisão monocrática do relator, 

mas sem excluir a apreciação colegiada nesta sede.

Assim, considero prejudicada tal preliminar, já que a Defesa buscou solução 

para ela em outra Corte, embora meu ponto de vista pessoal, que ressalvo, seja o 

do julgamento colegiado.

Seja como for, caso superada a questão, passo ao exame dos demais pontos 

do agravo regimental.

I. Do deslocamento de competência para a Justiça Eleitoral, em razão da decisão 

do Supremo Tribunal Federal no AgRg no Inq n. 4.435/DF (DJe 25/3/2019)

A defesa suscitou a incompetência da Justiça Federal para julgar e processar 

este feito, ante a decisão do STF nos autos do Inquérito n. 4.435/DF, no 

qual fi cou assentada a prevalência da competência da Justiça Eleitoral para 

julgamento de crimes conexos.

Assevera que os delitos em julgamento - corrupção passiva e lavagem 

de dinheiro - seriam conexos com os crimes eleitorais de falsidade ideológica 

eleitoral ou apropriação indébita eleitoral.

O Ministério Público Federal repeliu tais alegações.

Pois bem. Trata-se, inicialmente, de inovação recursal, em instrumento 

processual que, ademais, exige prequestionamento, não se devendo conhecer da 

matéria, ainda que se diga ser de ordem pública (AgRg no AREsp 940.135/AC, 

rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/9/2018), o que não procede, 

uma vez que a competência fi rmada por meio de regras de conexão é relativa, 

não gerando nulidade se não causar prejuízo.

Anote-se, ainda, que, se a questão fosse passível de conhecimento, não 

aproveitaria à defesa. E isto porque não foi imputado ao agravante, nem aos 

corréus, crime eleitoral, não havendo falar em conexão.
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II. Da incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba

A competência da 13ª Vara da Seção Judiciária de Curitiba para o 

julgamento dos feitos relacionados aos crimes perpetrados contra a Petrobras 

pelo chamado “Clube das Empreiteiras”, com a participação de inúmeros agentes 

públicos e políticos, já foi reconhecida diversas vezes por esta Corte e pelo 

Supremo Tribunal Federal, em virtude da conexão probatória ou instrumental. 

No caso, trata-se de delitos praticados com vistas a garantir a continuidade da 

atuação do esquema criminoso instaurado Petrobras.

Por certo, ao contrário do sustentado pelo recorrente, no bojo do acórdão 

proferido no julgamento dos aclaratórios, o Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região não reconheceu a independência entre as condutas delitivas apuradas 

nos autos e os atos delitivos relacionados à Petrobras, tendo apenas destacado 

que na ação penal ora em curso na Seção Judiciária do Distrito Federal é 

apurada uma suposta organização criminosa composta por membros do Partido 

dos Trabalhadores.

Com efeito, o Desembargador Relator limitou-se a afi rmar que a ação 

penal versa sobre vantagem ilícita percebida pelo réu, intrinsecamente ligada ao 

exercício do cargo de Presidente da República, tratando-se de crime autônomo, 

embora a conduta delitiva esteja inserida no esquema de corrupção envolvendo 

contratos da Petrobras.

De fato, o chamado “Quadrilhão” do PT foi remetido à Justiça Federal, 

tendo permanecido no Supremo Tribunal Federal apenas os fatos que envolviam 

a então Senadora - hoje Deputada Federal - Gleisi Hoff mann e o ex-Ministro 

Paulo Bernardo. Além disso, em relação ao ora recorrente, a denúncia foi 

recebida apenas em relação ao crime de pertinência à organização criminosa 

e, na ação penal referente ao tríplex, conquanto tenha sido reconhecido que 

os fatos se inserem em um contexto maior de crimes contra a administração e 

fraudes em contratos públicos, sobreveio apenas condenação do réu pelos crimes 

de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Ainda, no Inquérito 4.130, o STF determinou o desmembramento do 

feito quanto à então Senadora Gleisi Hoff mann, bem como a remessa dos 

autos à Justiça Federal de São Paulo, pois os ilícitos em apuração consistiriam 

em fraudes em contratos celebrados pela a empresa Consist e o Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, sem que tenha sido vislumbrada 

continência ou dependência recíproca desses fatos - a gestão de empréstimos 
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consignados - com a apuração de crimes contra a Administração e desvios de 

recursos na Petrobras.

III. Da suspeição do julgador

A suspeição do então Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba foi analisada 

por esta Corte em inúmeras oportunidades. Transcrevo a ementa de um dos 

julgados:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Exceção de suspeição. 

Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Súmula n. 7/STJ.

I - Na espécie, verifi ca-se que o v. acórdão proferido pela eg. Corte a quo deixou 

de reconhecer a suspeição do Magistrado de primeiro grau, em razão de não 

haver correspondência entre as razões lançadas na inicial e os artigos 252 e 254 

do Código de Processo Penal.

II - Para que se alterem as conclusões a que chegou o eg. Tribunal de origem, a 

respeito da referida suspeição, é indispensável reingresso no conjunto probatório, de 

modo que se verifi quem as balizas fáticas a partir das quais se fi rmou o entendimento, 

providência inviável em sede de recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 

desta Corte. (Precedentes)

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1.102.139/PR, 

Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017, 

grifou-se).

No mesmo sentido: AREsp 1.389.981/PR, AREsp 1.302.926/PR, 

AREsp 1.280.825/PR, AREsp 1.332.531/PR, AREsp 1.142.926/PR, AREsp 

1.105.620/PR, AREsp 1.097.624 /RS.

Ademais, a teor da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não 

se pode considerar um Magistrado suspeito por decidir de acordo com tese 

jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade 

jurisdicional” (RHC 127.256/SP-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda 

Turma, DJe de 10/3/2016). Ainda, “a quebra do dever de imparcialidade não se 

confunde com decisão contrária aos interesses do réu” (RHC 131.544/PR, Rel. 

Ministro Dias Toff oli, Segunda Turma, DJe de 9/7/2016).

IV. Do inimigo

A defesa aduz a suspeição de todos os membros da força tarefa da Lavajato. 

Só que o faz de forma genérica, sem individualizar a conduta de cada um dos 
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Procuradores da República dela integrantes. Isso inviabiliza, ab ovo, a alegação. 

Por outro lado, nem mesmo o conhecido power point utilizado na entrevista 

coletiva após o oferecimento da denúncia evidencia quebra da imparcialidade do 

Ministério Público, não restando demonstrado desvio ou excesso no exercício 

do jus accusationis.

Falar, aliás, em imparcialidade do Parquet é relativo, basta lembrar a 

famosíssima lição de Calamandrei em Eles, os Juízes...

Levando em conta a atuação do MP por meio de uma força tarefa, ainda 

que fosse reconhecida a suspeição de um dos membros dela, os atos coletivos 

restariam válidos, à vista da pluralidade de agentes no caso desde a fase pré-

processual, que, em conjunto, subscreveram a acusação.

Para enfeixar este ponto: a discordância do agravante com a força tarefa já 

foi objeto de ação indenizatória, julgada improcedente pelo Juízo cível. Rejeito, 

pois, a suspeição.

V. Da ausência de correlação entre a denúncia e a sentença

In casu, não se cogita de ofensa ao princípio da correlação ou da 

congruência, porquanto o réu foi condenado por crime de corrupção passiva 

envolvendo três contratos da Petrobras descritos na denúncia, na qual restou 

consignado que a titularidade do tríplex jamais foi a ele transferida, com vistas a 

ocultar e dissimular a propriedade. Conforme o anteriormente exposto, sempre 

foi atribuída ao réu a propriedade de fato do imóvel, jamais a sua titularidade 

formal, e a condenação por lavagem decorreu dos atos perpetrados na tentativa 

de dissimular ou esconder a origem espúria do bem, tendo ele sido condenado 

nos moldes da denúncia.

VI. Da violação à ampla defesa

Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o juiz é o destinatário 

fi nal da prova, podendo indeferir requerimento que julgue ser protelatório. 

Nesse sentido: “não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, 

em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o 

magistrado, que é o destinatário fi nal da prova, pode, de maneira fundamentada, 

indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias 

ou impertinentes” (REsp 1.519.662/DF, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, DJe 1º/9/2015)” (AgRg no AREsp 1.035.285/ES, Rel. 

Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe 13/9/2018).
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Anote-se, por oportuno, que a defesa já impetrou writ pugnando pela 

anulação do feito em razão do indeferimento da produção de provas, sem êxito 

(HC 390.433/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 7/4/2017).

De fato, o Processo Penal é regido pelo princípio extraído do brocardo pas 

de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, mesmo 

absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563), o que não restou 

comprovado na espécie dos autos. Ressalte-se que a posterior condenação 

do réu, por si só, não permite concluir que a negativa da produção de prova 

requerida pela defesa tenha causado obstáculo ao exercício do seu direito de 

defesa.

De mais a mais, na via eleita, perquirir acerca de prejuízo à defesa, afastado 

pelas instâncias ordinárias e não demonstrado pelo recorrente, incidiria no 

impeditivo da Súmula 7 desta Corte, que veda o reexame do conjunto fático-

probatório dos autos. Veja-se, a propósito:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Policial militar. Corrupção 

passiva. Nulidades. Ofensa ao juiz natural. Direito ao silencio. Prejuízo não 

demonstrado. Inversão do ônus da prova. Súmula n. 7 do Superior Tribunal de 

Justiça - STJ. Provas ilícitas. Prejudicado o exame da questão. Agravo regimental 

desprovido.

1. O Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido desta Corte, no 

sentido de que o princípio da especialidade, não se aplica o disposto no Código 

de Processo Penal comum havendo regramento diverso na legislação castrense, 

de modo que não há falar em violação ao princípio da identidade física do 

juiz (AgRg no AREsp 515.612/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 

23/3/2018).

2. Ao apelante foi dada a oportunidade de falar já nos debates orais, o que 

efetivamente ele fez, dando sua versão sobre o ocorrido, bem como não fi cou 

privado de sustentar suas tese defensivas, não ocorrendo as violações alegadas.

3. Firme nesta Corte o entendimento no sentido de que, para a ocorrência de 

nulidade deve haver efetiva demonstração de prejuízo, o que efetivamente não 

ocorreu.

4. No que tange à alegada nulidade pelo indeferimento de produção de provas 

e pela alegada inversão no ônus da prova, o acolhimento da pretensão recursal 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se 

viabiliza em recurso especial a teor do verbete n. 7 da Súmula do STJ.

5. Prejudicado o exame referente à nulidade pela utilização de provas obtidas 

por meio ilícito, quais sejam, as interceptações telefônicas, pois já foi objeto 
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de decisão no julgamento do HC n. 314.847/SP, com trânsito em julgado em 

1º/10/2018.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 793.303/SP, Rel. Ministro 

Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 13/2/2019, grifou-se).

VII. Desprezo às provas de inocência

Ao contrário do alegado pela defesa, da leitura da sentença, percebe-

se que o Magistrado de 1º grau analisou detidamente as teses da defesa e 

do Parquet, tendo reconhecido a materialidade e autoria delitivas com base 

no conjunto fático-probatório. Ademais, foi consignado que as duas versões 

apresentadas pela defesa em relação dos crimes de corrupção passiva e lavagem 

são inconsistentes e não encontram suporte nas provas produzidas nos autos. 

Maiores incursões sobre o tema, por consectário, exigiriam reexame de provas, 

providência não admitida no julgamento de recurso especial (Súmula 7/STJ).

VIII. Do chamamento do corréu

Descabe falar que a condenação se baseou, exclusivamente, no depoimento 

do corréu José Adelmário Pinheiro, Filho já que existem elementos de prova 

aptos a corroborar tal prova oral. Por certo, não é possível que a condenação 

seja baseada apenas na palavra do delator, segundo o entendimento do STF e 

STJ, contudo, a delação do corréu pode ser valorada na formação da convicção 

do julgador, máxime nos chamados crimes de colarinho branco e naqueles 

praticados no âmbito de organização criminosa, os quais são praticados na 

clandestinidade, sendo, muitas vezes, a palavra de um dos envolvidos decisiva 

para a elucidação dos fatos.

No caso concreto, o depoente, durante sua ouvida, apenas manifestou a sua 

intenção de fi rmar acordo de delação premiada, sendo que naquele momento 

não haviam sido iniciadas as tratativas do acordo com o MPF. Além disso, 

percebe-se que o Magistrado alertou o réu de que, se ele mentisse, restaria 

confi gurada a prática do crime de denunciação caluniosa. Ademais, a defesa 

impugnou os depoimentos em sede de alegações fi nais e no bojo do apelo, além 

de ter estado presente durante a ouvida do réu, sendo-lhe permitido formular 

perguntas e contestar as suas declarações. Por fi m, o simples fato de o Colegiado 

de origem ter-se valido do depoimento do delator para dirimir possíveis dúvidas 

quanto à autoria e à materialidade delitivas não obriga a repetição da ouvida do 

corréu pelo Tribunal, não se cogitando de violação do art. 196 do Código de 

Processo Penal e do vetusto art. 606 do mesmo diploma legal.
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IX. Da corrupção virtual

Ao contrário do deduzido nas razões recursais, não se trata de corrupção 

virtual. Isso porque, embora tenha reconhecido a inexistência de transferência 

formal da propriedade e da posse do imóvel pela OAS para o ex-Presidente da 

República e sua falecida esposa, o Colegiado de origem afi rmou que eles eram 

proprietários de fato do tríplex, tendo a OAS descontado da “conta corrente 

das propinas do PT” a diferença entre o valor pago pelo casal pela aquisição 

de imóvel 141 e o preço do apartamento 164-A, no Condomínio Solaris, no 

Guarujá, no montante de R$ 1.147.770,96, conforme cálculos do item 634 dos 

autos, além dos valores gastos na reforma e personifi cação do imóvel.

X. Da falta de ato de ofício

Não assiste razão ao recorrente, porquanto, no crime de corrupção passiva, 

não se exige que o ato de ofício seja executado, retardado, omitido ou antecipado, 

sendo sufi ciente que o réu tenha o poder de praticá-lo. Admite-se até mesmo 

que o agente cometa o crime ainda que fora da função ou antes de a assumir 

(CP, art. 317, caput).

Quanto à desnecessidade do ato de ofício, confi ram-se os recentes julgados:

Recurso especial. Direito Penal e Processual Penal. Imputação de corrupção 

ativa a um dos recorridos. Imputação de corrupção passiva aos outros dois. 

Absolvição dos três recorridos nas instâncias ordinárias. Pedido ministerial de 

condenação. Inviabilidade quanto ao recorrido acusado de corrupção ativa. 

Exigência explícita, no tipo penal, de “ato de ofício”. Viabilidade quanto aos 

recorridos acusados do crime de corrupção passiva. Expressão “em razão dela” 

que não pode ser equiparada a “ato de ofício”. Possibilidade de condenação ainda 

que as ações ou omissões indevidas não estejam dentro das atribuições formais 

do funcionário público. Recurso especial parcialmente provido, para condenar os 

réus que foram denunciados por corrupção passiva.

1. Hipótese em que um dos réus foi absolvido da prática do crime de corrupção 

ativa (art. 333 do Código Penal) e os outros dois foram absolvidos da prática do 

crime de corrupção passiva (art. 317 do CP).

2. Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo penal 

de corrupção passiva não exige a comprovação de que a vantagem indevida 

solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja causalmente 

vinculada à prática, omissão ou retardamento de “ato de ofício”.

3. A expressão “ato de ofício” aparece apenas no caput do art. 333 do CP, como 

um elemento normativo do tipo de corrupção ativa, e não no caput do art. 317 
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do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção passiva. Ao contrário, 

no que se refere a este último delito, a expressão “ato de ofício” fi gura apenas na 

majorante do art. 317, § 1º, do CP e na modalidade privilegiada do § 2º do mesmo 

dispositivo.

4. Nem a literalidade do art. 317 do CP, nem sua interpretação sistemática, 

nem a política criminal adotada pelo legislador parecem legitimar a ideia de que 

a expressão “em razão dela”, presente no tipo de corrupção passiva, deve ser lida 

no restrito sentido de “ato que está dentro das competências formais do agente”.

5. Não é lícito ao intérprete simplesmente pressupor que, no crime de 

corrupção passiva, o legislador praticou alguma sorte de atecnia, ou que falou 

menos do que desejava, ou que é possível “deduzir” do dispositivo a exigência 

de ato de ofício, como se ali estivesse uma limitação implícita ao poder-

dever de punir. Ao contrário, a redação do dispositivo constitui nítida opção 

legislativa direcionada a ampliar a abrangência da incriminação por corrupção 

passiva, quando comparada ao tipo de corrupção ativa, a fi m de potencializar a 

proteção ao aspecto moral do bem jurídico protegido, é dizer, a probidade da 

Administração Pública.

6. A desnecessidade de que o ato pretendido esteja no âmbito das atribuições 

formais do funcionário público fornece uma visão mais coerente e íntegra do 

sistema jurídico. A um só tempo, são potencializados os propósitos da incriminação 

- referentes à otimização da proteção da probidade administrativa, seja em aspectos 

econômicos, seja em aspectos morais - e os princípios da proporcionalidade e da 

isonomia. Exigir nexo de causalidade entre a vantagem e ato de ofício de funcionário 

público levaria à absurda consequência de admitir, por um lado, a punição de 

condutas menos gravosas ao bem jurídico, enquanto se nega, por outro, sanção 

criminal a manifestações muito mais graves da violação à probidade pública: “o 

guarda de trânsito que pede dinheiro para deixar de aplicar uma multa seria punível, 

mas o senador que vende favores no exercício do seu mandato passaria impune” (STF, 

Voto do Ministro Luís Roberto Barroso no Inq 4.506/DF, p. 2.052).

7. O âmbito de aplicação da expressão “em razão dela”, contida no art. 317 do 

CP, não se esgota em atos ou omissões que detenham relação direta e imediata 

com a competência funcional do agente. O crime de corrupção passiva não exige 

nexo causal entre a oferta ou promessa de vantagem indevida e eventual ato de 

ofício praticável pelo funcionário público. O nexo causal a ser reconhecido é entre a 

mencionada oferta ou promessa e eventual facilidade ou suscetibilidade usufruível 

em razão da função pública exercida pelo agente.

8. O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou 

recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, 

esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do 

funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam 

alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada.
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9. No caso, irrelevante, para a consumação do crime de corrupção passiva, o 

fato de que aos Recorridos não competia, à época dos fatos, a prática de função 

inerente ao controle imigratório no Aeroporto Internacional de São Paulo/SP. 

Mostra-se sufi ciente à confi guração do delito a constatação, presente no acórdão 

impugnado - e, por conseguinte, imune ao reexame de fatos e provas -, de que 

“exerciam a função de auxiliar de serviços gerais em empresa concessionária do 

uso de área destinada a carga e descarga de aeronaves no Aeroporto Internacional 

de São Paulo”, e de que, em razão dessa função, aceitaram “proposta de vantagem 

indevida para que auxiliassem o ingresso irregular de estrangeiro em território 

nacional”.

10. Recurso parcialmente provido para, por um lado, manter a absolvição do 

Réu acusado por corrupção ativa, e, por outro, condenar os Corréus acusados 

por corrupção passiva, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de 

origem para que proceda à dosimetria da pena. (REsp 1.745.410/SP, Rel. Ministro 

Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado 

em 2/10/2018, DJe 23/10/2018, grifou-se).

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Corrupção passiva. Crime 

formal. Atipicidade da conduta. Inocorrência. Insurgência improvida.

1. Esta Corte Superior de Justiça firmou a compreensão de que o crime de 

corrupção passiva possui natureza formal e independe de resultado, razão pela qual 

não exige a prática de ato de ofício, o que afasta a alegação quanto à necessidade de 

que o agente detenha competência funcional específi ca para a prática do ato.

2. Na hipótese, restou devidamente demonstrado pelo contexto fático produzido 

em juízo que o agravante, aproveitando-se do cargo de agente responsável pela 

organização dos atendimentos aos requerentes dos processos de anistia, participava 

de esquema que privilegiava algumas pessoas, fazendo as tratativas do ato criminoso 

e recebendo vantagem indevida para tanto, conduta que se subsume às elementares 

do tipo descrito no art. 317 do Código Penal, não havendo como afastar as conclusões 

do Tribunal Regional sem adentrar na seara fático-probatória dos autos, em razão do 

óbice da Súmula 7/STJ.

Pena-base. Fixação acima do mínimo legal. Fundamentação idônea. Ausência de 

ilegalidade na decisão impugnada.

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

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

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

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

2. Na hipótese, a decisão agravada, em observância ao princípio da 

individualização da pena, manteve a sanção inicial estabelecida na origem, 

considerando que “diversos estrangeiros burlaram as fi las e procedimentos de 

agendamento, em nítido prejuízo aos demais requerentes da anistia” de forma 

que “‘em razão da sua conduta, inúmeros alienígenas foram indevidamente 
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agraciados com benefícios previstos na Lei de Anistia”, fundamentos que 

imprimem maior reprovabilidade à conduta imputada, justifi cando o aumento 

procedido, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

Pretendido afastamento da continuidade delitiva. Requisitos objetivos e subjetivos 

do artigo 71 do Código Penal atendidos. Reexame de matéria fático-probatória. 

Impossibilidade. Recurso improvido.

1. Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o 

preenchimento dos requisitos previstos no artigo 71 do Código Penal, quais 

sejam, cometimento de crimes da mesma espécie, perpetrados nas mesmas 

condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo os subsequentes ser 

havidos como continuação do primeiro. Precedentes.

2. Hipótese em que, da análise do contexto probatório, o magistrado singular 

reconheceu a existência de continuidade delitiva entre os crimes, em razão de os 

fatos terem ocorrido nas mesmas condições de tempo, lugar e modo, o que foi 

devidamente descrito pelo órgão ministerial na inicial acusatória e comprovado 

nos autos.

3. Para se concluir de forma diversa, no sentido de que não se trataria de 

reiteração delitiva, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-

probatório, providência inviável de ser adotada no âmbito do presente remédio 

constitucional, diante da celeridade do seu rito procedimental.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1.292.332/SP, Rel. Ministro 

Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018, grifou-se).

Por sua vez, a Convenção da Nações Unidas contra a Corrupção prevê, em 

seu art. 3º, que “para a aplicação da presente Convenção, a menos que contenha 

uma disposição em contrário, não será necessário que os delitos enunciados nela 

produzam dano ou prejuízo patrimonial ao Estado”.

De outro lado, o Código Penal estabelece que “a pena é aumentada de um 

terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou 

deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional” 

(CP, art. 317, § 1º).

No caso, depreende-se da sentença ter sido reconhecida a prática de ato 

de ofício do ex-Presidente - correspondente à nomeação e ao suporte político 

dado ao esquema de fraudes da Petrobras -, tanto assim que foi determinada a 

incidência da causa de aumento do art. 317, § 1º, do CP.

XI. Da inexistência de vantagem indevida

Ao contrário do alegado nas razões recursais, foi reconhecida a existência 

de prova da percepção de vantagem indevida pelo réu. O simples fato de não ter 
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havido a transferência formal da propriedade e da posse do imóvel não permite 

concluir que o réu não obteve qualquer proveito espúrio, já que tal fato, nos 

termos do quanto foi apurado pelas instâncias ordinárias, caracterizaria o intuito 

de ocultar e dissimular a propriedade de fato do bem.

E para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias seria necessário 

promover o exame detido dos elementos de convicção amealhados nos autos, o 

que não se admite em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

XII. Da falta absoluta de provas

Conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, as provas produzidas 

durante a persecução penal denotam a materialidade e autoria delitivas, não 

sendo admissível desconstituir tal conclusão em sede de recurso especial.

Decerto, “a reforma do julgado com o intuito de se acolher o pleito 

defensivo de absolvição exigiria o revolvimento do material fático-probatório 

dos autos, providência vedada na via eleita ante o óbice da Súmula n. 7/STJ” 

(AgRg no REsp 1.465.517/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017).

XIII. Da inexistência de lavagem

O crime de corrupção é antecedente ao de lavagem de dinheiro, sendo 

descabido falar em absorção ou consunção do segundo delito pelo primeiro, pois, 

in casu, restou demonstrada a autonomia entres as condutas, não se tratando de 

mero exaurimento do delito anterior.

Isso porque, além dos elementos do crime do art. 317 do CP, foram 

descritos atos complexos e sucessivos, perpetrados entre 2009 e 2014, destinados 

a dissimular e ocultar a vantagem indevida percebida pelo sentenciado, o 

que demonstra a utilização de mecanismo mais complexo para garantir a 

desvinculação e o afastamento do valor de sua origem ilegal, a fi m de que a 

vantagem indevida pudesse ser usufruída.

Tal entendimento, inclusive, foi adotado em outros processos da Operação 

Lavajato:

[...] III - A consunção consiste em um dos princípios adotados para resolução 

do confl ito aparente de normas, o qual, na dicção da Doutrina, tem aplicação nas 

seguintes hipóteses: “a) quando um crime é meio necessário ou normal fase de 

preparação ou de execução de outro crime; b) nos casos de antefato e pós-fato 
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impuníveis.” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Vol. I. Impetus. 

Rio de Janeiro. 17ª ed. 2015. p. 78).

IV - No caso em mesa, a autonomia de cada delito foi devidamente 

fundamentada, de modo que, a partir do conjunto probatório produzido nos 

autos, restou afastada a possibilidade de absorção do delito de lavagem de 

dinheiro pelo crime de corrupção passiva.

V - Não há como se conceber que, a partir da valoração jurídica dos fatos e 

das provas produzidas, seja possível reconhecer a almejada concussão entre 

os delitos, notadamente porque, conforme exaustivamente fundamentado 

pelas instâncias ordinárias, não foi o “mero recebimento indireto de valores” que 

confi gurou o crime de lavagem de dinheiro, mas sim a entrega da propina “por 

meio de esquema criado especifi camente para ocultar a origem dos valores”.

VI - Se a prova produzida nos autos evidencia que cada crime foi cometido 

por meio de uma ação ou omissão distinta, não há como fazer incidir, aos fatos 

apurados na origem, a regra do art. 70 do Código Penal. Rever o entendimento 

das instâncias ordinárias para reconhecer a fi gura do concurso formal, na forma 

em que pleiteada pela Defesa, demandaria, necessariamente, amplo reexame do 

acervo fático-probatório, procedimento incompatível com o mandamus.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 450.501/PR, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018). 

Ademais, quanto ao tema, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, 

à unanimidade de votos, indeferiu a ordem no habeas corpus impetrado em favor 

Eduardo Cosentino da Cunha, tendo rechaçado o pleito de reconhecimento 

da consunção entre os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por 

entender que a existência de atos autônomos caracteriza a prática dos delitos do 

art. 317 do Código Penal e do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (STF, HC 165.036, 

Rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 9/4/2019).

Importa destacar, ainda, que afastar a conclusão das instâncias ordinárias 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que 

não se coaduna com a via do recurso especial, conforme a dicção da Súmula 7/

STJ.

XIV. Da dosimetria

Quanto ao delito de corrupção passiva, a defesa sustenta não ter sido deduzida 

motivação concreta para o incremento da pena-base pela valoração negativa da 

culpabilidade do agente, assim como das circunstâncias, dos motivos e das 

consequências do crime.
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Da leitura dos autos, depreende-se que o Magistrado de primeiro grau, na 

1ª fase da dosimetria, reconheceu como desfavoráveis a culpabilidade do agente, 

assim como as circunstâncias e as consequências do crime, tendo defi nido a 

pena-base em 5 anos de reclusão.

A Corte de origem, no ponto, desproveu o recurso defensivo de fi xação 

da pena-base no piso legal, tendo, porém, dado provimento ao apelo interposto 

pelo Parquet, a fi m de valorar negativamente os motivos do crime, o que ensejou 

o incremento da básica para 7 anos e 6 meses de reclusão.

Como cediço, a individualização da pena é submetida aos elementos de 

convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo aos Tribunais 

Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios 

empregados, a fi m de evitar eventuais arbitrariedades.

A culpabilidade, para fi ns do art. 59 do CP, deve ser compreendida como 

o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de 

censura do comportamento do réu, não se tratando de verifi cação da ocorrência 

dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não 

de delito.

No caso, o fato de o recorrente ter-se utilizado de seu poder político e do 

prestígio próprios ao cargo de Presidente da República para obter vantagens 

ilícitas em transações realizadas por empresas privadas junto a órgãos da 

Administração Pública constitui um plus de reprovação da conduta, devendo, 

assim, ser mantido o incremento da pena-base a título de culpabilidade. No 

ponto:

Agravo regimental no recurso especial. Penal e Processual Penal. Concessão 

de vantagem em processo licitatório. Art. 92 da Lei n. 8.666/93. Dosimetria da 

pena. Prefeito. Cargo de honrosa função. Valoração negativa da culpabilidade. 

Necessidade. Agravo desprovido.

1. A elementar do cargo público ocupado pelo réu (prefeito) é circunstância 

importante na maior reprovação da conduta, dada a lisura e ética que se espera 

de um representante do interesse público, devendo, tal como ocorreu na hipótese, 

valorar-se negativamente a circunstância judicial relativa à culpabilidade.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.704.577/GO, Rel. Ministro 

Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 17/12/2018, grifou-

se).

[...] Dosimetria. Pena-base fi xada acima do mínimo legal ante a culpabilidade 

do réu. Maior reprovabilidade dos delitos. Crimes praticados na condição de 
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Chefe de Autarquia Estadual. Fundamento idôneo para a majoração procedida. 

Ilegalidade inexistente.

1. Na espécie, a culpabilidade aferida pelas instâncias de origem não foi 

aquela em sentido estrito - elemento integrante da estrutura do crime, em sua 

concepção tripartida -, mas sim a no sentido lato, isto é, a reprovação social que 

o crime e o seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui 

fundamento idôneo para o aumento da pena na primeira etapa da dosimetria.

2. O fato de o paciente haver cometido os delitos de concussão e corrupção 

passiva quando exercia o cargo de Diretor Presidente do PROCON/ES denota maior 

gravidade das condutas que lhe foram assestadas, justifi cando o incremento da sua 

reprimenda básica. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 382.628/ES, Rel. Ministro Jorge 

Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 5/12/2018, grifou-se).

[...] 13. Mostra-se legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade em 

razão da relevância do cargo público de Chefe de Gabinete do Governador - não 

se confundindo com a elementar funcionário público do tipo penal -, bem como 

por se tratar de advogado, circunstâncias que denotam maior reprovabilidade de 

sua conduta.

14. Cabível a exasperação da pena-base pelo exercício do cargo de Presidente 

de Assembleia Legislativa, à época dos fatos, por extrapolar as elementares do 

tipo penal.

[...]

16. Não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 para 

cada circunstância judicial desfavorável, considerando-se as penas mínima e 

máxima abstratamente cominadas ao delito de peculato-furto.

17. Embargos de declaração de Raimundo conhecidos como agravo regimental 

e agravos regimentais improvidos e indeferido o pedido de tutela provisória de 

fl s. 6.717/6.724. (AgRg no AREsp 1.035.285/ES, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta 

Turma, julgado em 4/9/2018, DJe 13/9/2018, grifou-se).

Por outro lado, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os 

aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que circundam a conduta 

criminosa. No caso, o modus operandi do crime, que envolveu o repasse de 16 

milhões de reais ao Partido dos Trabalhadores, dentro de um contexto criminoso 

no qual foram praticadas sucessivas fraudes em licitações e em contratos da 

Petrobras, especialmente em relação àqueles fi rmados com a OAS, demanda a 

valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime”.

Em relação às consequências do crime, as quais correspondem ao resultado 

da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se 
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escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se 

revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o Magistrado asseverou 

que o crime praticado pelo réu causou prejuízo milionário à Petrobras, o que 

desborda do dano próprio ao tipo penal em análise, sem que seja vislumbrada 

ilegalidade no aumento da pena-base.

Nesse sentido:

[...] - A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade 

do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do 

agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos 

parâmetros legais ou de fl agrante desproporcionalidade.

- Muito embora o legislador, quando da cominação das penas referentes a 

delitos praticados contra a Administração Pública, já tenha previsto a ocorrência de 

algum prejuízo aos cofres públicos, a Terceira seção desta Corte vem entendendo 

ser possível o agravamento da pena-base com fundamento no prejuízo sofrido 

pelos cofres públicos, nos delitos contra a ordem tributária e contra a Administração 

Pública, quando o valor do prejuízo representa montante elevado, dada a maior 

reprovabilidade da conduta.

- Na hipótese, todavia, resulta patente que a circunstância judicial das 

consequências do crime foi indevidamente valorada, devendo a pena-base ser 

fi xada no mínimo legal, uma vez que as instâncias ordinárias não apontaram, 

concretamente, a ocorrência de dano especialmente grave ao erário [...] (HC 

430.902/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 

14/8/2018, DJe 24/8/2018, grifou-se).

[...] V - O prejuízo patrimonial suportado pelo estado-administração - R$ 

600.000,00 -, com a indevida compensação de débitos de terceiros decorrente 

da conduta da paciente se mostra elevado e altamente prejudicial aos cofres 

públicos, ultrapassando, desse modo, à normalidade do tipo, restando 

fundamentada em elementos concretos a valoração negativa das consequências 

do crime.

Habeas corpus não conhecido. (HC 414.548/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 26/4/2018, grifou-se).

[...] 5. O prejuízo expressivo constitui fundamento idôneo ao desvalor das 

consequências do delito, sobretudo se se considerar que o crime do parágrafo 

único do art. 4º, da Lei 7.492/86, não exige, para a sua consumação, qualquer 

resultado naturalístico, bastando o agir voluntário em desacordo com as regras da 

administração da instituição fi nanceira.

6. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para reduzir 

as penas do paciente a 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 135 
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dias-multa. (HC 317.330/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

15/12/2016, DJe 3/2/2017, grifou-se). 

Ainda, “consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o 

crime de corrupção passiva possui natureza formal, consumando-se com a 

aceitação ou solicitação de vantagem indevida. [...] O efetivo recebimento da 

vantagem (valores referentes à parcela de benefício previdenciário de segurado) 

caracteriza exaurimento do crime, o que autoriza a elevação da pena-base pelo 

exame desfavorável do vetor consequências do delito” (REsp 1.757.065/SP, Rel. 

Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 5/2/2019)

No que diz respeito aos motivos, tal circunstância judicial somente 

poderá ser reconhecida como desabonadora caso não integre o tipo penal e não 

confi gure agravante ou atenuante ou, ainda, causa de aumento ou diminuição 

de pena. In concreto, deve ser mantido o aumento da básica, considerando que o 

ora recorrente não agiu movido apenas pela busca de lucro fácil, mas, também, 

conforme assinalou o Tribunal de origem, com a fi nalidade de garantir “a 

governabilidade e perpetuação no poder do partido governista, possibilitada por 

meio da distribuição de cargos entre partidos políticos objetivando a formação 

da base aliada e a arrecadação de fundos para campanhas políticas” (e-STJ, fl . 

73.312).

Diante desse contexto, não se verifi ca ilegalidade na valoração negativa das 

quatro circunstâncias judiciais, conforme o disposto no acórdão ora recorrido. 

Porém, a redução do patamar de exasperação a 9 meses por cada uma delas se 

revela mais compatível com a gravidade do crime. Por certo, pena inferior não 

atenderia à fi nalidade retributiva da pena, assim como a de prevenção geral e 

especial, máxime se considerado o intervalo de apenamento estabelecido no 

preceito secundário do tipo incriminador, no qual é estabelecida pena de 2 a 10 

anos de reclusão.

Com efeito, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência 

passaram a definir parâmetros para a fixação do quantum de aumento da 

pena-base, na tentativa de evitar possíveis excessos, tendo em vista a maior 

discricionariedade do julgador no procedimento dosimétrico. Importa destacar, 

porém, ser plenamente possível promover aumento da pena em patamar superior 

desde que seja declinada motivação concreta para tanto, já que tal critério é 

meramente indicativo e não vinculante. Nesse sentido:

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

atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação 
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aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. AgRg no 

REsp n. 143.071/AM, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 

6/5/2015).

[...] Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau 

recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos 

critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas 

e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional [...]. (STF, AgR 

no ARE n. 938.357/AL, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 

14/6/2016).

Feitas tais considerações, passa-se à nova dosimetria da pena do crime de 

corrupção passiva.

Conforme o acima exposto, a pena-base deve ser fi xada em 5 anos de 

reclusão, ante a presença de 4 vetoriais negativas a serem sopesadas, com 

o aumento de 9 meses por cada uma delas. Em seguida, deve-se reduzir a 

reprimenda no patamar de 1/6, fi xada pelo Tribunal de origem, considerando 

a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, chegando-se a 4 anos e 

2 meses de reclusão. Observe-se que, se não se aplicasse tal fração de redução 

(1/6), esta Corte Superior incorreria em reformatio in pejus. Por fi m, em razão 

da causa de aumento do art. 317, § 1º, do CP, cuja incidência implica majoração 

da pena na fração de 1/3, tem-se a pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, 

que, em razão da proporcionalidade, implica a redução da pena pecuniária a 35 

dias-multa.

Lado outro, no que tange ao crime de lavagem de dinheiro, o Magistrado 

processante limitou-se a sopesar uma das circunstâncias judiciais como 

desfavorável, a saber, a culpabilidade.

O Tribunal a quo, a seu turno, deu parcial provimento ao apelo ministerial, 

tendo valorado, ainda, como desfavoráveis as circunstâncias e as consequências 

do crime.

A culpabilidade, de acordo com o já exposto na análise da dosimetria do 

crime de corrupção passiva, revela grau de reprovação superior à que é ínsita ao 

crime de lavagem, notadamente em virtude da natureza do cargo exercido pelo 

réu, uma vez que o “branqueamento” tinha como objetivo mascarar a origem 

espúria de valores originários de delito anterior de crime de corrupção passiva, 

que fora perpetrado por ex-chefe do Poder Executivo Federal.

Deveras, no momento da fi xação da pena, a defi nição do índice de censura 

da ação ou omissão do réu se mostra essencial especialmente na hipótese de 
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coautoria, com vistas a garantir que cada agente seja condenado no limite da sua 

culpabilidade (CP, art. 29). Para tanto, levam-se em conta as condições pessoais 

do réu, ainda que se trate de crime próprio ou de mão própria. Quanto ao tema, 

os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:

[...] 1. À luz do disposto no art. 59 do Código Penal, é válida a exasperação da 

pena-base quando, em razão da aferição negativa da culpabilidade, extrai-se 

maior juízo de reprovabilidade do agente diante da conduta praticada.

2. No crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, embora a condição 

de funcionário público integre o tipo penal, não confi gura bis in idem a elevação da 

pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional 

ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e 

obrigações relacionados ao cargo que ocupa.

3. Tendo em vista a condição de policial civil do agente, “a quebra do dever 

legal de representar fi elmente os anseios da população e de quem se esperaria 

uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros 

aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao 

patrimônio público, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de 

moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos.” 

(RHC 132.657, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, 

DJe-039).

4. Ordem denegada. (HC 132.990, Rel. Ministro Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: 

Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 16/8/2016, Processo Eletrônico 

DJe-138 divulg 22/6/2017 public 23/6/2017).

[...] 9. Circunstâncias desfavoráveis. Consequências graves. Culpabilidade elevada. 

Condenado é pessoa de destaque na comunidade, com projeção nacional. É pessoa 

na qual a sociedade deposita grande confi ança e da qual muito espera. Pessoa que 

tinha plenas condições de portar-se de acordo com o direito. Pessoa de quem se 

espera exemplo. Ao praticar os crimes em questão, no exercício do mandato popular, 

o réu traiu completamente essas expectativas. 10. Declarada extinta a punibilidade, 

pela prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime do art. 288 do CP 

– associação criminosa –, na forma do art. 109, IV, do CP. Ação penal julgada 

procedente em parte para: (i) Absolver o réu da acusação da prática do crime do 

art. 1º da Lei 9.613/98, na forma do art. 386, III, do CPP; (ii) Condenar o réu pela 

prática do crime do art. 31.7, § 1º, do CP, por 21 vezes, na forma do art. 71 do 

CP, às penas de seis anos e dez meses e seis dias de reclusão, a ser cumprida em 

regime inicial semiaberto, e 340 dias-multa, correspondentes a um salário mínimo 

vigente na época dos fatos cada. (AP 644, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda 

Turma, julgado em 27/2/2018, Acórdão Eletrônico DJe-051 divulg 15/3/2018 

public 16/3/2018).
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Mais: tratando-se de circunstância judicial de ordem subjetiva, que diz 

respeito ao próprio réu e não às condições, às consequências e à motivação da 

conduta, é admissível a valoração distinta do grau de culpabilidade de corréus 

condenados pela prática de um mesmo crime, como corolário dos princípios da 

individualização da pena e da proporcionalidade.

A contrario sensu, “se a análise concreta da hipótese sob julgamento revelar, 

como no caso do embargante, que as circunstâncias judiciais relativas a um 

réu, especialmente as consideradas desfavoráveis, são semelhantes às de outro 

corréu, nenhuma alternativa resta ao julgador senão registrar essa similitude, já 

que ambos se encontram na mesma situação” (AP 470 EDj-décimos terceiros, 

Rel. Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 5/9/2013, Acórdão 

Eletrônico DJe-200 divulg 9/10/2013 public 10/10/2013).

Quanto ao modus operandi, a pluralidade de atos de branqueamento 

destinados à dissimulação da propriedade de fato de imóvel, assim como à sua 

reforma e à aquisição de mobiliário, perpetrados durante 5 anos, não constitui 

fundamento válido para a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois 

as manobras descritas na sentença são próprias ao tipo penal do art. 1º da Lei 

n. 9.613/1998, no qual são invariavelmente realizadas diversas transações na 

tentativa de distanciar ao máximo o ativo de sua origem ilícita. Nada permite 

concluir que a lavagem de dinheiro em exame seja dotada de sofisticação 

superior à necessária para a confi guração do delito, devendo, portanto, ser 

decotado o aumento promovido no julgamento do apelo ministerial.

No que toca às consequências do crime, da leitura do voto condutor do 

acórdão recorrido infere-se não ter sido declinada qualquer motivação para o 

incremento da pena. Repita-se: considerações vagas despidas de embasamento 

fático ou, ainda, que correspondam a elementos constitutivos do crime, não 

servem de fundamento para a fi xação da pena-base acima do mínimo legal. De 

igual modo, um mesmo fundamento não permite a valoração negativa de duas 

circunstâncias judiciais, por confi gurar indevido bis in idem.

Nesse diapasão, considerando a presença de apenas uma vetorial 

desfavorável, deve ser restabelecida a pena-base definida na sentença 

condenatória, a qual restou fi xada em 4 anos de reclusão.

Evidenciada ilegalidade na 1ª fase da dosimetria, passa-se à nova 

individualização da pena.

Conforme o acima consignado, a pena-base deve ser ser defi nida em 4 anos 

de reclusão, dada a maior censurabilidade do agir do sentenciado. Em seguida, a 
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reprimenda merece ser reduzida em 1/6, considerando a incidência da atenuante 

do art. 65, I, do CP, chegando-se a 3 anos e 4 meses de reclusão. À míngua 

de circunstâncias legais a serem sopesadas na etapa derradeira da dosimetria, 

deve a pena ser consolidada em 3 anos e 4 meses de reclusão, fi cando, portanto, 

restabelecido o quantum fi xado na sentença condenatória. De igual modo, por 

ser proporcional, deve ser estabelecida a pena pecuniária de 15 dias-multa.

Por fi m, pelo concurso material (CP, art. 69), devem ser somadas as penas 

do crime de lavagem de dinheiro (3 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa) 

e aquela correspondente ao crime de corrupção passiva (5 anos, 6 meses e 20 

dias de reclusão e 35 dias-multa), fi cando defi nida a pena em 8 anos, 10 meses 

e 20 dias de reclusão e 50 dias-multa, o que corresponde ao patamar defi nido na 

sentença condenatória.

XV. Da pena de multa

Insurge-se o recorrente contra o valor unitário do dia-multa estabelecido 

pelas instâncias ordinárias.

Inicialmente, a teor do art. 60, caput, do CP, o julgador, após defi nir a 

quantidade de dias-multa, deverá atribuir o seu valor unitário, levando em conta 

a situação econômica do sentenciado.

No caso, o valor do dia-multa foi fi xado em 5 salários mínimos, o que 

corresponde ao patamar máximo estabelecido na regra geral do art. 49 do CP, 

sem ter sido promovida a exasperação até o triplo prevista no art. 60 do mesmo 

diploma legal. Para tanto, o julgador levou em conta a declaração de imposto 

de renda do réu, na qual ele declarou ter recebido, apenas no exercício fi scal de 

2016, R$ 952.814,00 em lucros e dividendos da LILS Palestras.

Nesse passo, descabe falar em violação do art. 60, caput, do CP, pois a 

fi xação do valor unitário do dia-multa baseou-se na capacidade econômica 

do réu. De qualquer modo, maiores incursões sobre o tema demandariam 

revolvimento fático-probatório, o que não se coaduna com a via do recurso 

especial. A propósito do tema:

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

Estelionato. Indevida exasperação da pena-base. Vetor culpabilidade devidamente 

fundamentado. Multa. Valor unitário. Prestação pecuniária. Valor majorado pelo 

Tribunal a quo. Pretensão de redução. Reexame de matéria fático-probatória. 

Súmula 7/STJ.
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I - A elevação da pena com base na apreciação negativa da culpabilidade, 

nos moldes operados pelas instâncias ordinárias, não merece qualquer reparo, 

porquanto devidamente fundamentada.

II - Lado outro, o pedido formulado verifi car se o recorrente teria condições 

fi nanceiras de arcar com a prestação pecuniária que lhe foi imposta reclama 

incursão na seara fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula n. 7 desta 

Corte, já que para se alcançar conclusão diversa daquela a que chegou o eg. 

Tribunal a quo acerca das condição econômica do recorrente seria imprescindível 

reexaminar todo o acervo probatório dos autos, pretensão que não se coaduna 

com os propósitos atribuídos à via eleita.

Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1.145.434/RS, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

XVI. Da reparação do dano

Embora deva ser mantida a condenação do réu à reparação dos danos, 

já que o Ministério Público deduziu pleito específi co no bojo da denúncia, 

vislumbra-se excesso na defi nição do valor mínimo a ser pago pelo sentenciado, 

pois esse deve levar em conta o valor do prejuízo suportado pelo ofendido (CPP. 

Art. 387, IV, do CPP).

No caso, na sentença condenatória foi estabelecido como valor mínimo 

a ser ressarcido aos cofres da Petrobras o montante destinado à chamada 

“conta corrente geral de propinas do Grupo OAS com agentes do Partido 

dos Trabalhadores”, ou seja, R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), 

a ser corrigido monetariamente e agregado juros simples de 0,5% a partir de 

10/12/2009, devendo ser descontado o valor do imóvel confi scado (CP, art. 91, 

II, do CP).

Porém, conquanto tenha sido reconhecido que na divisão de propinas 

foram destinados R$ 16.000.000,00 ao PT, não se mostra razoável admitir que 

o réu seja condenado a ressarcir tal montante, já que inexiste prova de que ele 

tenha sido benefi ciado com o valor integral desviado para o partido, devendo, 

por consectário, ser tomado como parâmetro indenizatório a diferença entre 

o valor pago na aquisição do imóvel 141 e o preço do apartamento 164-A, 

tríplex, no Condomínio Solaris, no Guarujá, no montante de R$ 1.147.770,96, 

mais os valores gastos na reforma e personifi cação do imóvel, avaliados em R$ 

1.277.221,00, chegando-se ao total de R$ 2.424.991,00.

Em rigor, o valor não devia ser esse, mas uma quantia menor. Afi nal não 

foi transferida ao agravante a titularidade plena do bem, mas tão somente uma 
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espécie de propriedade de fato. Entretanto, dadas as limitações da tantas vezes 

aqui invocada Súmula 7, não se tem como chegar a um cálculo razoável acerca 

dessa vantagem ilícita real.

Por isso, fi ca-se com o valor antes mencionado e, quanto a esse, não há 

falar em necessidade de revolvimento fático-probatório, uma vez que a análise 

do tema apenas exige apenas a revaloração da justeza dos parâmetros adotados 

na defi nição do valor indenizatório, o que afasta a incidência da Súmula 7/STJ.

Cumpre observar que a manutenção do pagamento de um quantum 

debeatur inexequível, diante do patrimônio declarado pelo ora recorrente, 

poderá impedir a sua progressão a regime prisional menos gravoso, mesmo após 

cumpridos os demais requisitos legais, já que concessão de tal benesse depende 

da reparação dos danos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal 

e desta Corte Superior.

XVII. Da prescrição pretensão punitiva

O crime de corrupção passiva, na modalidade “receber”, consuma-se no dia 

da percepção da vantagem indevida. No caso, deve ser considerada a data em 

que a diferença entre os valores do imóvel simples e do tríplex foram debitados 

do crédito ilícito que o Partido dos Trabalhadores tinha com o Grupo OAS, 

bem como do valor das reformas e da “personalização” do imóvel. Ainda que 

deva ser considerada a prática de apenas um crime do art. 317 do CP, foram 

perpetrados sucessivos atos de recebimento de vantagem indevida até o ano 

de 2014. Cada novo “débito” do total de propinas devidas ao PT confi gura um 

recebimento de vantagem ilícita. Assim, mesmo reduzido o prazo prescricional 

pela metade (CP, art. 115), não se cogita o decurso do lapso temporal entre os 

marcos interruptivos da prescrição.

Quanto à lavagem, na sua modalidade ocultar ou dissimular, trata-se de 

crime permanente, cuja consumação é diferida no tempo e, assim, enquanto 

permaneceu ocultada a natureza ilícita do bem, no caso, até o fi nal de 2014, 

o prazo prescricional não começou a ser contado, sendo descabido falar em 

prescrição da pretensão punitiva, mesmo com a redução dos prazos prescricionais 

em razão da idade do réu na data da sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental a fi m de 

restabelecer as penas do réu pelos crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção 

passiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 175 dias-multa, bem como para 

reduzir o valor mínimo indenizatório a R$ 2.424.991,00, fi cando mantido, no 

mais, o teor o acórdão recorrido.
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Destaco que, estando os demais agravantes condenados, nestes autos, pelo 

pagamento de propina a Luiz Inácio Lula da Silva, no valor de R$ 2.2424.991,00, 

deve ser este o valor fi xado a título de mínimo indenizatório, não se pondendo 

olvidar, contudo, que:

No tocante à alegação da Defesa de que seria imprescindível a individualização 

da responsabilização de cada réu, observo que a responsabilidade dos corréus 

é solidária, na forma do art. 942 do CC (Os bens do responsável pela ofensa ou 

violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; 

e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela 

reparação’.). PExt no Habeas Corpus n. 476.650-PR (2018/0287476-7, Rel. Ministro 

Felix Fischer, 7/3/2019).

Quanto ao agravante Agenor Franklin Magalhães Medeiros:

Rejeito a preliminar de nulidade do julgamento monocrático proferido 

pelo Ministro Relator, louvando-me nos fundamentos expendidos sobre o tema 

no agravo do réu Luiz Inácio Lula da Silva.

A respeito do pedido de que esta Corte defi na a extensão da colaboração 

premiada, a fi m de que não seja aplicada a pena, tem-se que não há, devido à 

unilateralidade do ato, exigência de prévio acordo a ser fi rmado entre as partes.

No caso, o agravante decidiu realizar colaboração premiada, a qual, uma vez 

homologada pelo juiz, surtiu efeitos previstos pela Lei n. 9.613/1998. Apenas, o 

magistrado de primeiro grau aplicou benefício que foi substituído pelo Tribunal 

de origem pela redução da pena em 2/3, na forma do art. 1º, § 5º, da Lei n. 

9.613/1998 e do art. 4º, caput, da 12.850/2013, o que afasta qualquer eiva de 

ilegalidade. Ademais, rever os critérios utilizados pelas instâncias ordinárias, 

especialmente os subjetivos, incidiria na vedação da Súmula 7/STJ.

De resto, acompanho o posicionamento do eminente Ministro Relator, no 

ponto em que afi rma que “não se verifi ca qualquer irregularidade na fi xação de 

juros legais quando do arbitramento do valor do dano pelo juízo criminal, uma 

vez que seriam consectários lógicos e decorrentes do próprio dever de indenizar, 

ostentando, portanto, natureza de ordem pública.”

No tocante à dosimetria não houve recurso e a dosimetria aplicou a fração 

redutora do art. 65, I, do CP em 1/6, não incorrendo em reformatio in pejus, 

contudo, a pena de multa deve ser reduzida de ofício para 10 dias-multa, para 

guardar proporcionalidade com a pena reclusiva, que foi diminuída de 6 anos e 

20 dias de reclusão e 28 dias-multa para 1 ano, 10 meses e 7 dias.
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Assim, nego provimento ao agravo regimental, mas concedo habeas corpus de 

ofício para reduzir a pena de multa a 10 dias-multa.

Quanto ao agravante José Aldemário Pinheiro Filho:

De início, rejeito a preliminar de nulidade da decisão unipessoal proferida 

pelo Ministro Relator, nos moldes da fundamentação exposta no agravo de Luiz 

Inácio Lula da Silva.

No mérito, sustenta a existência de violação dos arts. 59 e 67 do Código 

Penal, diante da majoração da pena-base, que considera indevida. No entanto, 

o juiz processante, ao realizar a dosimetria da pena, considerou negativas as 

vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, 

atribuindo a cada uma delas 1 ano, no crime de corrupção ativa, e a circunstância 

judicial da culpabilidade, no crime de lavagem de dinheiro, igualmente de 1 ano 

no caso concreto. Os aspectos, todos eles idôneos, que levaram a essa conclusão 

foram o expressivo valor envolvido e a existência de esquema criminoso mais 

amplo, no caso do delito de corrupção, e a ocultação de produto de corrupção 

destinada ao então Presidente da República, no caso da lavagem.

Já o art. 67 do CP - concurso de atenuantes e agravantes - não foi debatido, 

nem foi objeto de embargos de declaração na instância de origem, o que impede 

a análise do tema pela falta de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).

No que tange à suposta ofensa aos arts. 1º, § 5º, da Lei n. 9.613/1998; 

13 da Lei n. 9.807/1999 e 4º da Lei n. 12.850/2013, observa-se nos autos que 

o magistrado de primeiro grau reconheceu a colaboração do agravante com a 

Justiça (e-STJ, fl s. 70.507-70.509).

Igualmente ao caso de Agenor Franklin Magalhães Medeiros, o TRF da 4ª 

Região apenas modifi cou o benefício, que passou a consistir na redução de 2/3 

da pena, resultando na diminuição de 10 anos e 8 meses de reclusão e 150 dias-

multa para 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto.

Sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é possível a imposição de 

regime mais gravoso, ao mesmo tempo em que há obstáculo à substituição da 

pena.

No que se refere à insurgência contra o valor mínimo indenizatório 

(inclusive a a responsabilidade solidária pelo seu pagamento) e a incidência 

de juros e correção monetária, reporto-me à fundamentação sobre esses temas, 

lançadas no agravo de Luiz Inácio Lula da Silva e Agenor Franklin Magalhães 

Medeiros, respectivamente.
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Observe-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu 

a constitucionalidade do art. 33, § 4º, do Código Penal, que condiciona a 

progressão de regime, no caso de crime contra a Administração Pública, à 

reparação do dano ou à devolução do produto do ilícito (EP 22 ProgReg-AgR, 

Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Penal, julgado em 17/12/2014, DJe 

18/3/2015).

Por fim, filio-me ao entendimento de que, diante do princípio da 

proporcionalidade, apresenta-se correta a pena de multa de 30 dias-multa 

aplicada ao agravante, dado o fato do quantum fi nal de pena que lhe restou 

atribuído, ainda que em face de acordo de colaboração premiada.

Dessa forma, nego provimento ao agravo regimental, mas concedo habeas 

corpus de ofício para diminuir a pena multa a 50 dias-multa.

Quanto ao agravante Paulo Tarcísio Okamoto:

O pronunciamento do Ministério Público, por mais respeitável que seja - 

e, de fato, o é - não vincula o posicionamento a ser adotado pelo julgador.

Decerto, quanto ao pleito de alteração dos fundamentos da absolvição 

do réu, a fi m de reconhecer a atipicidade da conduta e não a inexistência de 

elementos de convicção sufi cientes para a condenação do réu, seria necessário 

revolver o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 

n. 7/STJ.

Ademais, estando o agravante absolvido, poder-se-ia até dizer que lhe falta 

interesse recursal na rediscussão dessa matéria.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

HABEAS CORPUS N. 348.327-MT (2016/0026664-5)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Impetrante: Antônio Nabor Areias Bulhões

Advogado: João Henrique Campos Fonseca - DF013480

Impetrado: Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Paciente: Josino Pereira Guimarães



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1298

EMENTA

Homicídio qualifi cado. Tribunal do Júri. Absolvição. Apelação 

interposta pelo Ministério Público. Provimento. Submissão do 

paciente a novo julgamento. Fundamentação sufi ciente. Inexistência 

de ofensa aos princípios da soberania do veredicto popular e da íntima 

convicção dos jurados. Constrangimento ilegal não caracterizado. 

Habeas corpus substitutivo não conhecido.

1. Respondidos afirmativamente os quesitos referentes à 

materialidade e autoria, a formulação do quesito genérico de absolvição 

descrito no artigo 483, III, do Código de Processo Penal é obrigatória, 

independentemente das teses sustentadas pela defesa.

2. Assim, há a obrigatoriedade de formulação do quesito genérico 

ainda que a única tese aventada seja a negativa de autoria, já afastada 

pela resposta afi rmativa dada ao segundo quesito.

3. “A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, 

do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta 

e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando fi car 

demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as 

provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível 

o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fi m de 

evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. 

Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho 

de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à 

absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do 

legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório 

genérico, previsto no art. 483, III, do CPP.” (HC 313.251/RJ, Rel. 

Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, 

DJe 27/03/2018).

4. Há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de 

autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a 

votação positiva quanto ao segundo quesito, houver a absolvição pelo 

quesito genérico.

5. “Se a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de 

autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito 

(obrigatório) confl ita com a resposta afi rmativa dos leigos para os 
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dois primeiros.” (AgRg no REsp 1.610.764/SP, Rel. Ministra Maria 

Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 

29/08/2018)

6. Se a valoração dos elementos probatórios pelo Conselho 

de Sentença aponta ser o paciente o autor do delito, torna-se 

manifestamente contrária a esta mesma prova a sua absolvição, se 

não há qualquer argumento defensivo outro que não a negativa de 

autoria. Neste passo, não se verifi ca irregularidade alguma na decisão 

do Tribunal de origem, que encaminhou o acusado a novo julgamento, 

independentemente de uma profunda investigação no conteúdo dos 

testemunhos colhidos.

7. Habeas corpus não conhecido.

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, não conhecer do pedido. Os Srs. 

Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e 

Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentaram oralmente: Dr. Antônio Nabor Areias Bulhões (p/pacte) e 

Ministério Público Federal

Brasília (DF), 21 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 28.3.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de habeas corpus, com pedido de 

liminar, impetrado em favor de Josino Pereira Guimarães, apontando como 

autoridade coatora a 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0005954-

29.2000.4.01.3600.

Noticiam os autos que o paciente foi pronunciado como incurso no artigo 

121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo sido absolvido pelo Tribunal 

do Júri.
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Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, que foi 

provido, por maioria, para submeter o réu a novo julgamento.

Contra tal decisão, a defesa opôs embargos infringentes e de nulidade, que 

foram rejeitados.

Sustenta o impetrante que a submissão do acusado a novo julgamento 

plenário não teria decorrido da análise da existência de decisão contrária à prova 

dos autos, mas apenas da suposta contradição entre as respostas dadas pelos 

jurados aos quesitos apresentados, o que violaria o disposto no artigo 593 do 

Código de Processo Penal.

Entende que o aresto objurgado teria incidido em fl agrante contradição 

lógica ao admitir que a indagação acerca da absolvição do réu é obrigatória, e, ao 

mesmo tempo, considerar que a resposta afi rmativa a tal item do questionário 

levaria à decisão contrária à prova dos autos mediante a simples alegação de 

existência de confl ito com o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas.

Aduz que, ainda que os jurados tenham respondido positivamente aos dois 

primeiros quesitos, e mesmo que a única tese defensiva tenha sido a negativa de 

autoria, poderiam absolver o paciente diante da obrigatoriedade da formulação 

da pergunta prevista no inciso III do artigo 483 do Código de Processo Penal.

Argumenta que o Tribunal do Júri poderia absolver o réu por clemência 

ou por sentimento de justiça, sem que isso signifi que contradição ou decisão 

contrária à prova dos autos, inclusive porque o Conselho de Sentença não 

precisa se ater aos argumentos apresentados em plenário, julgando por sua 

íntima convicção.

Requer a concessão da ordem, para que o acórdão impugnado seja cassado, 

restabelecendo-se o édito absolutório proferido em favor do paciente.

A liminar foi deferida, nos termos da decisão de fl s. 448/450.

O Ministério Público Federal, às fls. 461/476, manifestou-se pela 

denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Por meio deste habeas corpus, 

pretende-se, em síntese, a cassação do acórdão que submeteu o paciente a novo 

julgamento pelo Tribunal do Júri.
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Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência 

contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso 

específi co para tal fi m, nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição 

Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme 

entendimento pacífi co no âmbito desta Corte Superior de Justiça.

O alegado constrangimento ilegal, entretanto, será analisado para a 

verifi cação da eventual possibilidade de atuação ex offi  cio, nos termos do artigo 

654, § 2º, do Código de Processo Penal.

No caso, o paciente foi acusado de ser o autor intelectual do homicídio 

do Juiz de Direito Leopoldino Marques do Amaral, cujo corpo foi encontrado 

em solo paraguaio, com dois tiros na cabeça e parcialmente queimado. O 

réu restou pronunciado e, em plenário, a defesa levantou como única tese a 

negativa de autoria, alegando, como consta na ata de julgamento, “que não 

houve comprovação efetiva existência de relação entre os executores e um 

mandante; que o caso mostrou-se extremamente complexo, com várias dúvidas e 

contradições” (e-STJ fl . 324).

Na votação, o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos 

quesitos relativos à materialidade e à autoria, considerando o paciente mandante 

do homicídio (e-STJ fl . 337). Contudo, formulado o quesito da absolvição 

genérica, os jurados absolveram o réu (e-STJ fl . 338).

O Ministério Público interpôs a apelação, na qual foi dado provimento 

ao pedido por maioria. O Tribunal de origem sustentou que houve decisão 

manifestamente contrária à prova dos autos, decorrente da contradição da 

resposta aos quesitos, advinda do afastamento da única tese defensiva, a negativa 

de autoria, e posterior absolvição do acusado. Assim, determinou a anulação e 

renovação do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dado o resultado não unânime, a defesa interpôs os embargos infringentes e 

de nulidade, ao qual foi negado provimento, também por maioria, consignando-

se que se trata “de contradição interna evidente, e, assim, sufi ciente para a 

nulidade do julgamento” (e-STJ 252). Contra esta decisão foi impetrado o 

presente habeas corpus.

Preliminarmente, deve-se afastar a alegação defensiva de que houve a 

extrapolação dos limites dos próprios embargos infringentes e de nulidade. 

Como bem disse o relator originário, que restou vencido no mérito, “a 

controvérsia fi ca restrita à verifi cação ou não da hipótese do art. 593, III, d, 

do CPP, qual seja, a existência ou não de contrariedade entre o veredicto do 
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júri e as provas dos autos” (e-STJ fl . 227). O voto vencedor tão só reprisa os 

fundamentos já utilizados quando do julgamento da apelação. Isso porque a 

conclusão pela contrariedade da decisão à prova dos autos já foi assentada no 

primeiro julgamento. Em ambos, foi a incongruência nas respostas dos quesitos 

que motivou o reconhecimento da manifesta contrariedade e consequente 

submissão do acusado a novo Júri. O exposto no voto foram as premissas 

necessárias para decidir sobre a aplicação do citado dispositivo. Assim, não há 

irregularidade a ser sanada.

Quanto ao mérito da impetração, o primeiro ponto a ser tratado é o da 

obrigatoriedade do quesito genérico de absolvição, disposto no artigo 483, III, 

do Código de Processo Penal.

Neste particular, há um argumento de natureza formalista simples e 

preciso, qual seja, a lei impõe sua realização. Trata-se de uma obrigatoriedade 

opus legis. A opção do legislador, que atuou no exercício de sua liberdade de 

conformação, foi a de tornar obrigatória a formulação do quesito genérico, 

ainda que respondidos afi rmativamente os referentes à materialidade e autoria, e 

independentemente das teses alegadas pela defesa. Dispõe o § 2º do artigo 483 

do Código de Processo Penal:

§ 2º Respondidos afi rmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos 

relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a 

seguinte redação: 

O jurado absolve o acusado?

Isto, por si só, já seria sufi ciente a afastar a contradição lógica em que se 

baseia a defesa. Narra que ela decorreria da admissão da obrigatoriedade do 

quesito genérico e, ao mesmo tempo, considerar que sua resposta afi rmativa 

levaria à decisão contrária à prova dos autos, pela mera contradição entre 

o resultado dos quesitos anteriores. A superação da aparente contradição é 

simples: a lei obriga a realização do quesito genérico, ainda que sua resposta 

leve à própria caracterização de decisão manifestamente contrária à prova dos 

autos. Tratar-se-ia de eventual incongruência do próprio ordenamento e não 

do julgado, que apenas aplica o dispositivo legal. No mais, a incoerência cessaria 

com a realização do segundo Júri, eis que não cabível nova apelação, na forma do 

artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal.

Outro argumento formal que afastaria de pronto a alegação é a de que, 

por um lado, a legislação processual obriga a formulação do quesito e, por outro, 
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autoriza a cassação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 

Assim, a aplicação do artigo 483, III, do Código de Processo Penal, não exclui a 

incidência do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do mesmo Código. No momento 

apropriado emprega-se o primeiro dispositivo e, após, na fase processual própria, 

o segundo.

Sabe-se que a Lei n. 11.689/2008 alterou profundamente a forma de 

elaboração dos quesitos, reunindo em apenas um todas as teses defensivas 

tendentes à absolvição do réu. Por isso, as causas de exclusão de ilicitude ou de 

culpabilidade deixaram de receber uma série própria a cada uma suscitada pela 

defesa, passando a integrar o quesito genérico.

Isto corrigiu um equívoco que impedia, por vezes, a expressão da vontade 

da maioria do Conselho de Sentença. Imagine-se o caso hipotético em que 

dois jurados estivessem convencidos da ocorrência da legítima defesa, enquanto 

outros dois concordassem existir uma excludente de culpabilidade, como o erro 

de proibição. Se cada uma das teses possuísse uma série de quesitos próprios, tal 

como acontecia antes da reforma legislativa, elas seriam superadas e o acusado 

condenado, apesar da existência de um Conselho de Sentença em que quatro 

dos sete jurados entendessem ser viável a absolvição. A conclusão poderia ser 

ainda mais dramática se fossem três jurados distintos a encapar cada uma das 

teses defensivas. A solução fi nal poderia ser a condenação, mesmo que seis 

jurados desejassem absolver o acusado.

A reunião das teses defensivas em um quesito genérico possibilita, assim, 

que a decisão fi nal coincida com a concepção da maioria do Conselho de 

Sentença. Este foi mote principal na compressão de todos os argumentos 

tendentes à absolvição em um só quesito. Não se trata, portanto, da concessão 

de liberdade absoluta e irrestrita aos jurados para absolver o acusado, sem a 

possibilidade de cassação da decisão através do exercício do duplo grau de 

jurisdição, nas hipóteses legalmente previstas. Como já decidiu o Supremo 

Tribunal Federal, “a determinação de realização de novo julgamento pelo 

Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos 

vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” 

(HC 134.412, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 

07/06/2016, Processo Eletrônico DJe-124 divulg 15-06-2016 public 16-06-

2016).

Não há afronta à soberania dos vereditos, uma vez que a Corte de apelação 

não substituirá a decisão do Conselho de Sentença por outra que lhe pareça 
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mais indicada. O Tribunal apenas deliberará sobre a possibilidade de novo 

julgamento, ante a constatação de ocorrência de causa hábil. Como recentemente 

reafi rmado pela Terceira Seção desta Corte:

Habeas corpus substitutivo de recurso. Descabimento. Homicídio qualifi cado. 

Tribunal do Júri. Absolvição. Apelação da acusação provida. Art. 593, III, d, do CPP. 

Submissão do réu a novo julgamento. O juízo absolutório previso no art. 483, 

III, do CPP não é absoluto. Possibilidade de cassação pelo Tribunal de Apelação. 

Exigência da demonstração concreta de decisão manifestamente contrária às 

provas. Soberania dos veredictos preservada. Duplo grau de jurisdição. Manifesta 

contrariedade à prova dos autos reconhecida pelo Tribunal de origem. Revisão 

que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade em 

habeas corpus. Precedentes. Constrangimento ilegal não verificado. Writ não 

conhecido.

[...]

3. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por 

clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar 

tal decisão quando fi car demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados 

com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle 

excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fi m de evitar arbitrariedades e em 

observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a 

aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório 

quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador 

ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, 

III, do CPP.

[...]

(HC 313.251/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 

28/02/2018, DJe 27/03/2018)

Se no âmbito normativo há a possibilidade de controle judicial, não se nega, 

contudo, que a alteração legislativa contempla, no plano fático, a possibilidade 

da absolvição por qualquer matéria não suscitada em plenário ou mesmo no 

curso do processo. Por decidirem por íntima convicção, não é viável aferir as 

razões que os jurados levaram em conta para proferir este ou aquele veredito.

Neste particular, são amplas as opções do Conselho de Sentença, eis que, 

mesmo reconhecendo a autoria e materialidade, seus membros podem promover 

a absolvição por qualquer motivo, jurídico ou não, com ou sem lastro probatório 

mínimo, eis que imbuídos por sua íntima convicção. Isto não signifi ca que as 

decisões estarão juridicamente corretas. Neste ponto, o direito não é hábil a 

evitar respostas contra legem. Contudo, viabiliza o controle de legalidade de 
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tais vereditos com o duplo grau de jurisdição, sobretudo nas hipóteses em que 

tais respostas forem manifestamente contrárias às provas dos autos. Observada 

sua ocorrência, será necessária a realização de um segundo Júri, daí então 

soberano para absolver o réu pelo motivo que lhe aprouver, eis que não há nova 

possibilidade de apelo.

Aí reside a importância da realização do quesito genérico, mesmo quando 

não houver sido alegada tese de excludente de ilicitude ou culpabilidade. Deve-

se permitir que o Júri decida conforme o sentimento de Justiça de cada um 

de seus membros, mas também autorizar certo controle de legalidade, com a 

cassação de decisões manifestamente contrárias à prova dos autos, a fi m de 

evitar arbitrariedades, ainda que para absolver o réu. Este peso e contrapeso não 

seria viável sem a realização do quesito genérico.

Nesta perspectiva, não se verifi ca, de igual sorte, a contradição lógica que 

indica a defesa. Como visto, a obrigação de formulação do quesito genérico 

é condição de possibilidade para que os jurados, no exercício da soberania 

dos vereditos, promovam a absolvição em situações que, à princípio, seriam 

juridicamente incabíveis (seja por clemência, ou qualquer outra razão). Contudo, 

face ao duplo grau, caberá ao Judiciário cassar a decisão que não encontrar lastro 

probatório mínimo e determinar novo Júri. Logo, permite-se que o Conselho de 

Sentença responda de forma contraditória aos quesitos para absolver o réu ou, 

de forma mais ampla, que decida contra legem. Contudo, deverá fazer isto por 

duas vezes.

Não se nega a possibilidade do julgamento por clemência, piedade, questão 

humanitária ou qualquer matéria estranha à ciência do Direito. Contudo, isto 

não torna a decisão do Conselho de Sentença incognoscível ao Poder Judiciário, 

na forma da legislação processual vigente. Por isso, com acerto o voto condutor 

do julgamento da dispor que “a soberania das decisões do Tribunal do Júri não 

implica, salvo num segundo julgamento, a tutela de decisões contrárias à prova 

dos autos, dispondo a lei que, em tal hipótese, caberá apelação que, se provida, 

levará a novo julgamento (art. 593, III, “d” – CPP)” (e-STJ fl . 121). Sobre o 

assunto, tem-se:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Penal. Tribunal do Júri. 

Absolvição por clemência. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 

Possibilidade de revisão pelo Tribunal de Justiça. Precedente da 3ª Seção do STJ. 

Súmula 7 e 126/STJ inaplicáveis no caso concreto. Recurso improvido.

1. Não é cabível a intimação da defesa para o julgamento do agravo regimental, 

por se tratar de recurso que é levado em mesa, independentemente de indicação 
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de pauta, cabendo ao relator, quando entender conveniente, apresentar o feito 

para julgamento do Colegiado. Precedentes.

2. A mera referência genérica a princípio constitucional não pode obstar a 

discussão de outros fundamentos ligados a legislação infraconstitucional federal 

por meio de recurso especial, máxime porque no Supremo Tribunal Federal 

impera o entendimento de que a violação reflexa de norma da Constituição 

Federal não enseja recurso extraordinário. Não incidência da Súmula 126/STJ. 

Precedentes.

3. O entendimento fixado pelo Tribunal de origem, de que a absolvição do 

Conselho de Sentença, por clemência, é decisão absoluta e imodifi cável, ainda que 

manifestamente contrária às provas dos autos, destoa da recente orientação fi xada 

pela 3ª Seção desta Corte Superior, no julgamento do HC 313.251/RJ, sob relatoria 

do eminente Ministro Joel Ilan Parcionik, em 28/2/2018, com acórdão publicado no 

DJe em 27/3/2018, que, de modo excepcional, admite a intervenção do tribunal de 

apelação, quando houver evidente descompasso entre a deliberação dos jurados e 

o conjunto fático-probatório estabilizado nos autos e apresentado durante a sessão 

plenária de julgamento. A nova diretriz jurisprudencial propõe maior controle sobre 

eventuais arbitrariedades e, também, visa a resguardar o valor constitucional do 

duplo grau de jurisdição. Precedente.

4. Por fim, o óbice da Súmula 7/STJ não se aplica ao caso concreto, pois 

absolutamente desnecessário o revolvimento de matéria fático-probatória para o 

julgamento do recurso especial intentado.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1.178.026/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

Quinta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018)

A solução encontrada pelo ordenamento jurídico privilegia a soberania dos 

vereditos, sem menosprezo ao duplo grau de jurisdição, respeitando-se, ainda 

que necessário o segundo Júri, a decisão do juiz natural, mesmo que ela não 

encontre respaldo no direito vigente.

Por este motivo, torna-se cogente a realização do quesito genérico, mesmo 

que sua reposta afi rmativa acarrete a necessidade de realização de novo Júri. 

Logo, sua formulação é obrigatória ainda que a única tese aventada pela defesa 

seja a negativa de autoria. Sobre o assunto, já decidiu este Superior Tribunal de 

Justiça:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Não-

cabimento. Júri. Homicídio. Tese de negativa de autoria. Ausência de quesito 

obrigatório referente à absolvição. Nulidade.

[...]
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III - Segundo orientação firmada nesta Corte, é necessária a submissão aos 

jurados de quesito obrigatório referente à absolvição (art. 483, III e § 2º do CPP), 

ainda que haja uma única tese defensiva, consubstanciada na negativa de autoria 

(Precedentes).

IV - A não apresentação, ao Conselho de Sentença, de quesito obrigatório, 

confi gura nulidade absoluta. (Precedentes). Súmula 156/STF.

Habeas Corpus não conhecido.

Ordem concedida de ofício para anular o julgamento realizado pelo Tribunal 

do Júri.

(HC 273.255/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

16/09/2014, DJe 25/09/2014)

Verifi cada a obrigatoriedade de formulação do quesito, deve-se dirimir, 

para avaliar o acerto ou não do ato coator, se há contradição entre a resposta dos 

quesitos e, caso positivo, qual a decorrência jurídica apropriada.

Neste passo, constato sua efetiva ocorrência. Isso porque com a resposta 

afi rmativa ao segundo quesito, relativo à autoria, afastou-se a única e exclusiva 

tese da defesa, qual seja, a sua negativa. Portanto, com o resultado, o Conselho 

de Sentença considerou o paciente como mandante do homicídio praticado. 

Afastada a negativa de autoria, não restaria motivo idôneo à absolvição 

promovida em resposta ao terceiro quesito, de formulação obrigatória.

Desta maneira, há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa 

de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação 

positiva quanto ao segundo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico.

Observada a incongruência, cumpre especifi car a consequência jurídica que 

a segue. Aqui, a decisão absolutória advinda deste descompasso nas respostas dos 

quesitos deve ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. Como 

bem ponderou o Desembargador Olindo Menezes, no julgamento da apelação:

É que, depois de assistir aos debates e à leitura das peças documentais, ao 

longo de horas de julgamento, os jurados seguramente estavam sufi cientemente 

informados para afirmar, por maioria qualificada, em face da prova que 

examinaram ao longo da sessão, que o acusado fora o mandante do assassinato. 

Se assim o fi zeram, soa como manifestamente contrário à prova que examinaram 

(supostamente) a resposta ao terceiro quesito, de que o acusado deveria ser 

absolvido (e-STJ fl . 120)

Se a valoração dos elementos probatórios pelo Conselho de Sentença 

aponta ser o paciente o autor intelectual do delito, torna-se manifestamente 
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contrária a esta mesma prova a sua absolvição, se não há qualquer argumento 

defensivo outro que não a negativa de autoria. Não houve, no presente caso, a 

arguição de qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade que pudesse 

legitimar a absolvição quando reconhecida a autoria e materialidade. Tampouco 

seria crível sua existência na situação específi ca, de autoria intelectual. Em 

aditamento ao seu voto, quando do julgamento da apelação, aduz o relator, 

Desembargador Olindo Menezes:

Os jurados permaneceram na sessão por longas horas, ouvindo os debates 

e as leituras de documentos e, seguramente, ao cabo de tudo, tiveram material 

informativo suficiente para afirmar, no segundo quesito, que o réu era o 

mandante do assassinato. É de se esperar que os jurados, ouvindo debates, 

réplicas e tréplicas durante uma, duas ou três horas, tenham tido algum ente de 

razão para dizer que o apelado era o mandante do crime. Se assim o disseram, 

e considerando que a única tese da defesa era a de negativa de autoria, não 

poderiam – poder, até poderiam, mas não deveriam, e por isso é que estou 

mandando a novo júri – dizer que ele deveria ser absolvido, porque isso seria, 

como o é, um choque frontal com as respostas anteriores. Ative-me a isso para 

dar provimento à apelação. Não se poderia falar em legítima defesa ou de outra 

excludente da parte de um mandante. (e-STJ fl . 123)

Assevera a defesa que o reconhecimento da decisão manifestamente 

contrária à prova dos autos não poderia decorrer da mera contradição entre os 

quesitos. Em sua versão, seria necessário incursionar no acervo probatório para 

verifi car se, efetivamente, houve contrariedade na decisão dos jurados, o que não 

teria sido feito pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Neste particular, não assiste razão ao impetrante.

A análise probatória foi realizada pelos próprios jurados, que afi rmaram ser 

o paciente autor intelectual (mandante) do delito. A absolvição vai de encontro 

à avaliação do Conselho de Sentença. Neste passo, não se verifi ca irregularidade 

alguma na decisão do Tribunal de origem, que encaminhou o acusado a novo 

julgamento, independentemente de uma profunda investigação no conteúdo dos 

testemunhos colhidos. O voto vencedor da Juíza Federal Rosimayre Golçalves 

de Carvalho, quando do julgamento dos embargos infringentes e de nulidade, é 

claro quanto ao ponto:

Na leitura que se fez da prova dos autos, se concluiu, ao responder o 

segundo quesito, que o réu é o autor do crime. Então, diante dessa resposta e da 

interpretação que se fez da prova dos autos, ainda que haja indícios num e noutro 

sentido, prevaleceu a conclusão de que o réu foi um dos autores do crime. Logo, 
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ao absolver, por acolher a tese, que não se pode cogitar outra tese, de negativa de 

autoria, há manifestamente contradição não só no quesito como com a prova dos 

autos, que os próprios jurados concluíram de forma diferente. (e-STJ fl . 251).

Desde a modifi cação legislativa, a doutrina já antevia situações como a 

presente, em que o Conselho de Sentença respondesse afi rmativamente aos 

dois primeiros quesitos, mas absolvesse o réu no terceiro, quando a única tese 

fosse a de negativa de autoria. Indicam que, nesta hipótese, deve ser considerada 

a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, encaminhando-se o 

acusado a novo júri.

Leciona Walfredo Cunha Campos:

Interessante questão surgirá, na prática, quando a tese única de defesa for a 

de negativa de autoria ou de participação (que se confi rma votando os jurados 

negativamente ao segundo (no caso de autoria) ou terceiro quesitos (na hipótese 

de participação)) e os membros do Conselho de Sentença reconhecerem a 

conduta imputada ao réu, mas, depois, o absolvem, votando sim ao terceiro ou 

quarto quesitos. Nessa situação, como essa tese não foi sustentada pela defesa 

técnica ou pelo acusado, percebe-se claramente a existência de uma contradição 

que levará à nulidade do julgamento. Como é função do juiz presidente, 

preventivamente inclusive, determinar, até de ofício, independentemente de 

requerimento das partes, diligências destinadas a sanear nulidade (art. 497, XI, 

do CPP), caberá a ele explicar aos jurados no que consiste a contradição de votos 

e repeti-los (art. 490, caput, do CPP). Se os jurados atentarem à lógica das provas 

e dos trabalhos de plenário e reformarem seus votos (votando não ao quesito 

que trata da absolvição do acusado), a votação continuará em seus demais 

termos, evitando-se, em razão dessa mudança, futura eiva, pelo menos no que 

tange a essa questão. Se o voto contraditório persistir, a decisão dos jurados, 

em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, deve ser aceita. Claro 

que, recorrendo a acusação, deverá ser reconhecida, pelo Tribunal, a nulidade do 

veredicto por ser manifestamente contrário à prova dos autos. (CAMPOS, Walfredo 

Cunha. Tribunal do Júri: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 281-282)

No mesmo sentido, afi rma Edilson Mougenor Bonfi m:

Nos termos da lei, são quesitos obrigatórios, quando respondidos 

afi rmativamente, por maioria de votos, os relativos à materialidade e à autoria 

ou participação (§ 2º do art. 483). Sua obrigatoriedade, contudo, será fonte 

segura de perplexidades. Imagine-se, por exemplo, que a única tese apresentada 

pela defesa seja a de negativa de autoria. Afastada a tese pelo Conselho, com 

a resposta afirmativa aos quesitos relativos à materialidade e à autoria ou 

participação, deverá o juiz presidente, ainda assim, indagar ao corpo de jurados se 
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absolvem o acusado. Respondendo negativamente, nenhum problema se suscita, 

já que os jurados confi rmam a condenação. Todavia, se os jurados responderem 

afirmativamente ao quesito, absolvendo o acusado, qual o fundamento 

da absolvição? O resultado de um julgamento decidido nesses termos trará 

perplexidade, e, havendo recurso do órgão acusador, parece-nos que não resta 

outra alternativa ao tribunal ad quem senão ordenar que o réu seja submetido a 

novo julgamento, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova 

dos autos. (BONFIM, Edilson Mougenot. Júri: do inquérito ao plenário. 4. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012, p. 316)

Não se constata ilegalidade na submissão do paciente a novo julgamento, 

uma vez que sustentada em plenário somente a tese de negativa de autoria, 

e respondidos afirmativamente os dois primeiros quesitos pelos jurados, a 

absolvição por piedade, embora possível e amparada pelo ordenamento jurídico 

pátrio, demonstra, num primeiro momento, que o veredicto é manifestamente 

contrário ao conjunto de provas reunido nos autos, as quais foram devidamente 

apresentadas ao Conselho de Sentença.

Em casos análogos, já decidiram a Quinta e a Sexta Turma deste Superior 

Tribunal de Justiça:

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

Tribunal do Júri. Alegação defensiva fundada exclusivamente na negativa de autoria. 

Reconhecimento da autoria e da materialidade nos dois primeiros quesitos. Resposta 

afi rmativa dos jurados quanto ao terceiro quesito (obrigatório) absolvendo o réu. 

Contradição. Art. 490 do CPP. Agravo regimental desprovido.

1. Inobservância do art. 490 do Código de Processo Penal, que dispõe que, 

em caso de contradição, o Juiz presidente explicará a incoerência aos jurados e 

submeterá os quesitos novamente à votação.

2. Conforme consta do acórdão, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria 

delitiva (2º quesito). Entretanto, no 3º quesito (absolvição genérica), absolveu o 

agravante, sendo que a negativa de autoria foi a única tese absolutória formulada 

pela defesa.

3. Não se desconhece a existência de julgados desta Corte Superior, no sentido 

de que, ainda que a resposta aos quesitos de autoria e materialidade seja positiva, é 

possível ao Conselho de Sentença passar à resposta ao quesito previsto no art. 483, 

inciso III, do Código de Processo Penal e, nessa linha, absolver o réu. Contudo, esse 

entendimento não pode ser aplicado para abranger as hipóteses em que a única tese 

absolutória da defesa técnica sustentada em plenário é a da negativa de autoria. 

Isso porque, se os jurados, em resposta ao segundo quesito, rejeitam a única tese 

defensiva de absolvição, consistente na negativa de autoria, e, em seguida, absolvem 

o acusado, não há como negar a existência de contradição na vontade do Conselho 
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de Sentença, que deveria ter sido objeto de esclarecimento, nos moldes do disposto 

no art. 490 do Código de Processo Penal. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1.311.639/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 

julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018)

Penal e Processo Penal. Agravo regimental em recurso especial. Homicídio. 

Tribunal do Júri. Alegação defensiva cifrada unicamente na negativa de autoria. 

Reconhecimento da autoria e da materialidade nos dois primeiros quesitos. 

Resposta afirmativa dos jurados quanto ao terceiro quesito (obrigatório) 

absolvendo o réu. Contradição. Repetição da série quesitária. Ausência. Nulidade. 

Ocorrência.

1. Se a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de autoria, a absolvição 

reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito (obrigatório) confl ita com a resposta 

afi rmativa dos leigos para os dois primeiros.

2. Plausível, portanto, e até recomendada a repetição da série quesitária, após 

explicação aos jurados sobre o ocorrido, nos termos do art. 490 do Código de 

Processo Penal.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.610.764/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018)

Irretocável, no ponto, o aresto impugnado, que concluiu que “os jurados não 

são portadores de poder absoluto, ao menos no primeiro julgamento, a legitimar 

a grotesca contradição, verifi cada no presente caso, sob pena de consagração de 

uma irrestrita liberdade, não condizente com o estado democrático de direitos” 

(e-STJ fl . 252).

Não se deparando, portanto, com fl agrante ilegalidade no ato apontado 

como coator, não se conhece do habeas corpus substitutivo.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 401.284-MT (2017/0123301-7)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Impetrante: Artur Barros Freitas Osti
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Advogado: Artur Barros Freitas Osti - MT018335

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Paciente: Maykon Feitosa Milas

EMENTA

Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Não cabimento. 

Extorsão e organização criminosa. Prisão preventiva revogada. 

Imposição de cautelares alternativas. Monitoramento eletrônico. 

Necessidade e proprocionalidade da medida. Excesso de prazo no 

encerramento do feito. Ausência de desídia do juízo. Eventual mora 

decorrente das peculiaridades do feito. Instrução encerrada. Súmula n. 

52 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Constrangimento ilegal não 

evidenciado. Habeas corpus não conhecido, com recomendação.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso 

próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo 

orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do 

próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as 

alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verifi car 

a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a 

concessão da ordem de ofício.

2. A aplicação de medidas cautelares alternativas, como forma 

de substituição da segregação, exige a presença dos mesmos requisitos 

exigidos para a prisão preventiva, uma vez que buscam o mesmo fi m, 

apenas por intermédio de mecanismo menos traumático. No caso dos 

autos, a custódia preventiva imposta ao ora paciente foi escorada em 

fundamentos concretos, ressaltando, inclusive, a gravidade concreta do 

delito, ante o modus operandi da ação delituosa. Contudo, reconhecida 

a desproporcionalidade da medida mais gravosa e a sufi ciência da 

imposição de medidas menos drásticas, foram aplicadas algumas 

medidas cautelares alternativas, entre elas o monitoramento eletrônico 

que se busca revogar.

3. O próprio texto legal (art. 319 e incisos) indica a fi nalidade 

da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma vez 

preenchidos os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade 
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do indivíduo, mostra-se prescindível exigir que o magistrado proceda 

ao exaurimento da motivação que o levou a escolher cada uma das 

restrições, sem que isso confi gure descumprimento do art. 93, inciso 

IX, da Constituição Federal – CF/88.

4. A imposição das medidas cautelares verifi cadas na hipótese, 

em especial o monitoramento eletrônico, não se mostra desarrazoada 

ou desproporcional ao caso concreto, mormente quando se cuida de 

conduta delitiva de extrema gravidade como visto em linhas pretéritas. 

Ademais, é certo que o monitoramento eletrônico é imperioso 

para viabilizar o controle das atividades do agente, bem como do 

cumprimento das demais medidas impostas.

5. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente 

confi gura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação 

da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que 

decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada 

em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível 

apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

6. In casu, o processo tem seguido regular tramitação, não se 

verifi cando prazos excessivamente prolongados para a realização dos 

atos processuais. Observo que eventual delonga para conclusão do 

feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, 

considerando a complexidade do feito ante a pluralidade de réus e 

de vítimas e a necessidade de expedição de cartas precatórias, bem 

como as inúmeras intervenções defensivas na busca de revogação das 

prisões preventivas e das medidas cautelares impostas. Não há, pois, 

falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no 

sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao 

Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado 

pelo Tribunal de origem.

7. O encerramento da instrução processual, atrai a incidência da 

Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça, tornando superada a 

alegação.

8. Habeas corpus não conhecido, com recomendação de que o Juízo 

de 1º grau reavalie a necessidade de manutenção do monitoramento 

eletrônico.
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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, não conhecer do pedido, com recomendação, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca 

e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente: Dr. Artur Barros Freitas Osti (p/pacte).

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

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 14.12.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de habeas corpus substitutivo 

de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Maykon 

Feitosa Milas, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no julgamento do HC n. 1003524-15.2017.8.11.0000.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 12/3/2016 

e, juntamente com outros corréus, denunciado por ter supostamente praticado os 

delitos tipifi cados no 158, caput (extorsão), por sete vezes; no art. 158, c/c artigo 

14, inciso II (extorsão tentada), por duas vezes, ambos do Código Penal – CP, e 

também pela prática do delito descrito no artigo 2º, § 3º, da Lei n.12.850/2013 

(comando de organização criminosa).

Ao julgar o Habeas Corpus n. 48.213/2016, o Tribunal de origem, concedeu 

a ordem para substituir a prisão preventiva por medida cautelar alternativa, 

prevista no art. 319 do Código de Processo Civil – CPC.

O Juízo de primeiro grau regulamentou o direito à liberdade do paciente, 

especifi cando as medidas cautelares, tendo, posteriormente, indeferido o pedido 

de afastamento das medidas impostas.

Irresignada, a defesa impetrou mandamus perante a Corte de origem, que 

concedeu parcialmente a ordem, apenas para ampliar o horário de recolhimento 

noturno (fl s. 21/29).
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Posteriormente, o paciente pleiteou a revogação da monitoração eletrônica, 

tendo o Magistrado de piso indeferido o pedido (fl s. 36/43).

Contra essa decisão foi impetrado novo habeas corpus perante o Tribunal a 

quo, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado:

Habeas corpus. Operação ‘’Liberdade de Extorsão”. Crimes de organização 

criminosa e extorsão. Prisão preventiva substituída por medidas cautelares 

alternativas. 1. Pleito de revogação do uso de monitoramento eletrônico. Propalada 

inadequação da medida por confi gurar antecipação de pena. Inocorrência. Decisão 

que demonstra a necessidade e adequação. Imprescindibilidade para a garantida da 

ordem pública e para assegurar o adimplemento das medidas cautelares que foram 

impostas ao paciente. Inexistência de mudança no quadro fático. Processual que 

autorizou a edição da medida cautelar. 2. Aventado excesso de prazo na formação 

da culpa. Inocorrência. Elastério dentro da normalidade. Inexistência de desídia 

que possa ser atribuída ao órgão judiciário e/ou pedidos protelatórios atribuídos 

ao Ministério Público. Diversos pleitos liberatórios aviados na primeira e segunda 

instâncias. Aplicação do princípio da razoabilidade. Instrução encerrada. Incidência 

do Enunciado Sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento 

ilegal não caracterizado. 3. Ordem denegada. 1. As medidas cautelares diversas 

da prisão, ainda que mais benéfi cas, também implicam em restrições de direitos 

fundamentais individuais, incluindo, em menor medida, a liberdade ambulatorial, 

antes do advento de sentença transitada em julgado. Por conseguinte, é 

imprescindível que se demonstre, sempre mediante decisão fundamentada, 

a necessidade da providência judicial para fins de se acautelar os meios e o 

resultado da investigação ou do processo penal ou, excepcionalmente, o próprio 

corpo social (art. 282, inciso I, CPP), além da sua adequação à gravidade do crime, 

às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado/acusado (art. 282, 

inciso II, CPP). Assim, tendo em vista a apresentação de fundamentação idônea 

para a imposição ao paciente de monitoramento eletrônico e das demais medidas 

cautelares alternativas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade 

das condutas delitivas que lhe são atribuídas, e para assegurar o adimplemento 

das demais cautelares que lhe foram impostas, e considerando-se, que não houve 

mudança signifi cativa no quadro fático-processual que ensejou a aplicação das 

medida reprochada, não se vislumbra a possibilidade de revogá-la. 2. Não se 

pode falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo quando, 

atendido o princípio da razoabilidade, em razão das peculiaridades do feito 

originário, da sua complexidade e da existência de diversos pleitos liberatórios na 

primeira instância, inexiste desídia do juízo de primeiro grau e pleitos meramente 

protelatórios do órgão ministerial, sem contar que a instrução foi finalizada, 

situação que atrai a incidência da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça. 3. 

Ordem denegada (fl s. 20).

Na presente impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal 

na manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico do paciente, 
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salientando que a medida se mostra manifestamente excessiva, à luz da 

adequação e proporcionalidade.

Assevera não estar demonstrada a necessidade da continuidade da medida, 

tendo em vista que seu escopo de resguardar o risco de fuga e reiteração delitiva 

não guardam correspondência com a situação fática dos autos.

Alega ainda, a existência de excesso de prazo na monitoração eletrônica 

do paciente, que já dura mais de 12 meses, sem que se tenha notícia de violação 

ou descumprimento, sobretudo, considerando o encerramento da instrução 

processual.

Requer, em liminar e no mérito, a revogação da medida de monitoramento 

eletrônico imposto ao paciente.

O presente mandamus foi indeferido liminarmente às fl s. 279/283, ante a 

defi ciência na sua instrução. Todavia, ao analisar pedido de reconsideração, no 

qual o impetrante instruiu devidamente o feito, reconsiderei a decisão anterior e 

indeferi a liminar, determinando o processamento do feito (fl s. 320/325).

Prestadas informações (fl s. 329/335 e 339/350), o Ministério Público 

Federal opinou pela não concessão da ordem (fl s. 352/355).

Às fl s. 359/352, o impetrante juntou petição requerendo preferência no 

julgamento do presente mandamus e reafi rmando a existência de excesso de 

prazo no encerramento do feito.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Por se tratar de habeas corpus 

substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo 

a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do 

próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações 

expostas na inicial, razoável a análise do feito para verifi car a existência de 

eventual constrangimento ilegal.

Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da medida 

cautelar de monitoramente eletrônico imposta ao paciente.

Da análise dos autos, verifi ca-se que o paciente, juntamente com outros 

corréus, foi preso preventivamente. Ao julgar o HC n. 48.213/2016, o Tribunal 
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de origem, em 4/5/2016, concedeu a ordem para revogar a segregação imposta, 

ante o reconhecimento da desproporcionalidade da medida extrema. Na ocasião 

foram impostas as medidas cautelares alternativas.

Por oportuno, segue a transcrição do voto condutor do acórdão, que, 

embora não conste dos presentes autos, foi juntado às fl s. 64/86 do HC n. 

360.692/MT, ao qual faço remissão:

No que tange à argumentação do impetrante de que a magistrada de primeiro 

grau não apresentou fundamentação concreta para decretar a prisão preventiva 

dos pacientes, porque deixou de apontar de forma objetiva o periculum libertatis, 

bem como que não estão presentes, na hipótese versanda, os requisitos do art. 

312 da Lei Processual Penal, é imperativo registrar que, realmente, no caso em 

análise, os argumentos apresentados pela prolatora do decisum reprochado, 

embora idôneos, são desproporcionais em relação aos três, não traduzindo, 

por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade de manutenção do 

cárcere cautelar deles, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da 

medida, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o 

periculum libertatis.

[...].

Conforme se depreende dos trechos do pronunciamento judicial acima 

transcritos, verifi ca-se que a juíza de primeiro grau justifi cou a necessidade de 

manter a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública, 

reportando-se à gravidade concreta das condutas delitivas, supostamente 

perpetradas pelos três, bem como por conveniência da instrução criminal, para 

resguardar a fase probatória que nem se iniciou...

De fato, a fundamentação lançada pela autora do édito judicial é idônea no 

que tange à gravidade concreta das condutas delitivas imputadas aos pacientes. 

Isso porque, consoante restou consignado naquele ato decisório, os pacientes 

utilizavam-se indevidamente do login e senha de um servidor público municipal 

para terem acesso a documentos tributários sigilosos.

Após acessarem diversas notas fi scais emitidas pelas supostas vítimas, que, na 

maioria das vezes, prestavam serviços a entes públicos estaduais e/ou municipais, 

os pacientes entravam em contato com os ofendidos insinuando a existência de 

supostas irregularidades e barganhando o silêncio do trio com “patrocínio” para 

os jornais integrantes do Grupo Milas de Comunicação.

Anote-se, por importante, que os pacientes exigiam quantias vultosas em 

pagamento, que variavam entre R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 150.000,00 

(cento e cinqüenta mil reais), conforme o prestigio e poder aquisitivo das 

vítimas, que são empresários, profi ssionais liberais e políticos, dentre os quais se 

destacam: [...].
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[...].

Entretanto, deve-se reconhecer que a prisão preventiva, a mais grave das 

medidas restritivas de liberdade, no caso em espécie, mostra-se desproporcional, 

uma vez que as condutas delitivas em tese perpetrada pelos pacientes, embora 

graves, não são sufi cientes, para ensejar a manutenção do cárcere cautelar do trio, 

mormente porque não envolvem violência à pessoa.

Demais disso, não obstante a condutora do feito originário tenha se reportado 

ao risco de reiteração delitiva por parte dos pacientes, verifi ca-se que tal assertória 

não passa de mera ilação, uma vez que eles são primários, têm endereço fi xo e 

trabalhos lícitos.

Por outro lado, em relação à necessidade de se resguardar a instrução criminal, 

é imperioso reconhecer que a fi xação de medidas cautelares alternativas mostra-

se sufi ciente e razoável, devendo, o ergástulo, ser reservado às hipóteses que 

demandam uma resposta mais rigorosa do Estado.

[...].

Assim, na espécie em debate, não obstante a ordem pública e a instrução 

criminal devam ser resguardadas, restando, pois, demonstrada a necessidade de 

se impor certas restrições à liberdade dos pacientes, impõe-se registrar que não 

pode ser de maneira tão gravosa como a prisão preventiva, que, como asseverado 

linhas volvidas, confi gura medida extrema e desproporcional.

Diante do que foi exposto, tem-se que devem ser impostas a Antonio Carlos 

Milas de Oliveira, Maykon Feitosa Milas e Max Feitosa Milas, medidas cautelares 

diversas da prisão, uma vez que a argumentação da condutora do processo, no 

que tange à garantia da ordem pública e do resguardo à instrução criminal, é 

idônea e baseada em elementos processuais concretos, não obstante, como dito 

anteriormente, em razão das particularidades das condutas ora analisadas e dos 

predicados pessoais dos pacientes, deva-se reconhecer que a manutenção da 

segregação dos três é medida desproporcional e inadequada.

É cediço que o art. 282 do Código de Processo Penal, com a alteração 

introduzida pela Lei n. 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares 

deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, 

para a investigação ou a instrução criminal; e, nos casos expressamente previstos, 

para evitar a prática de infrações penais.

Além desses requisitos, cuja presença não necessita ser cumulativa, a lei 

estabelece critérios que deverão orientar o magistrado no momento da escolha e 

da intensidade da medida cautelar, a saber: a gravidade do crime, as circunstâncias 

do fato e as condições pessoais do acusado. Destarte, a segregação do acusado 

apenas deverá ser mantida em caso de extrema necessidade, consoante dicção 

dos §§ 4º, 5º e 6º do art. 282 da Lei Adjetiva Penal, cujos textos determinam:

[...].
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No caso em apreciação, as condutas delitivas atribuídas aos pacientes são 

perfeitamente compatíveis com a liberdade almejada, cumulada com a aplicação 

de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos das disposições contidas 

nos arts. 316, 321 e 282 do Estatuto Processual Penal, cujos textos determinam:

[...].

Na vertente hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que 

envolvem o caso, afi gura-se plausível a substituição das segregações provisórias 

vergastadas por medidas cautelares descritas nos incisos I, II, III, IV, V e IX 

do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais 

condições, por parte dos pacientes.

Posteriormente, em 12/4/2017, o Magistrado de primeiro grau indeferiu 

o pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, 

consignando o seguinte:

1.2- Maykon Feitosa Milas: requereu a revogação das medidas cautelares 

impostas ao réu, especialmente o monitoramento eletrônico, alegando que 

inexiste qualquer indicativo de descumprimento das medidas fi xadas, bem como 

em consideração ao tempo que vem cumprido.

Aduz, ainda, que apesar das medidas cautelares terem conseqüências menos 

gravosas que a prisão preventiva, não pode ser alvo de banalização e serem tidas 

como regra para substituição da medida extrema, eis que, de uma forma ou de 

outra, cerceiam o direito à liberdade do réu.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido (fls. 

2.433/2.439).

Pois bem.

Após análise dos autos, entendo que o requerimento formulado pelo acusado 

também não merece acolhida.

O deferimento de pedido de revogação das medidas diversas da prisão 

pressupõe a caracterização de fato superveniente indicativo da insubsistência da 

situação fática motivadora da decretação das cautelares.

Contudo, na hipótese dos autos, o requerente não trouxe qualquer fato novo 

apto a demonstrar a desnecessidade da manutenção das cautelares decretadas, 

considerando, inclusive, que inobstante a instrução esteja encerrada, as medidas 

também foram estabelecidas para preservar a ordem pública, ante a gravidade 

das condutas que lhe foram imputadas, as quais atingiram toda a coletividade de 

forma nociva.

O sentimento de impunidade e a descrença no Judiciário são motivos 

sufi cientes para levar à desordem, o que deve ser combatido com a imposição das 

necessárias medidas cautelares.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1320

Vale registrar, que após ter sido benefi ciado com as medidas cautelares diversas da 

prisão, o acusado foi preso em fl agrante delito pela prática do crime de embriaguez 

ao volante, tipifi cado no art. 306 do CTB, o que demonstra sua propensão a práticas 

delitivas.

A decisão proferida pelo E. TJMT que aplicou o monitoramento eletrônico 

ao acusado se mostra devidamente fundamentada, como forma de fiscalizar o 

cumprimento das medidas judiciais impostas, bem como conhecer a localização do 

indivíduo, sendo, portanto, um efi ciente meio alternativo, capaz de substituir a prisão 

provisória.

Ademais, os fatos que pesam contra o acusado são graves e há indícios sufi cientes 

para se concluir que em liberdade possa voltar a delinquir, como demonstrou fazê-lo 

quando da substituição de sua prisão por medidas cautelares diversas.

Sabe-se que a desenfreada incidência de crimes dessa natureza, impõe 

ao Judiciário a adoção de medidas que possam resguardar a ordem pública, 

minimizando o crescente quadro de violência que presentemente vivência a 

nossa sociedade.

A manutenção da ordem púbica, ademais, é condição para que haja a efetiva 

credibilidade na justiça por parte da sociedade.

Ademais, não vislumbro também nos autos constrangimento ilegal 

por excesso de prazo, já que a instrução está encerrada. Incide, na espécie, o 

Enunciado Sumular 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Encerrada 

a instrução criminal, fi ca superada a alegação de constrangimento por excesso de 

prazo” (fl s. 38/39).

O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a decisão de piso, nos termos 

da seguinte fundamentação:

No que tange à revogação da medida cautelar consistente em uso de 

monitoramento eletrônico por meio de tornozelcira, imposta ao paciente no 

julgamento do HC n. 48.213/2016, realizado no dia 04 de maio de 2016 por esta 

Terceira Câmara Criminal, da análise do vertente álbum processual apreende-se 

que tal pedido não merece guarida.

Com efeito, naquela oportunidade, este magistrado e seus pares entenderam 

que a segregação cautelar do paciente confi gurava medida desproporcional no 

caso em tela, ressaltando que não obstante os crimes que lhe foram imputados 

sejam extremamente graves, não foram praticados mediante violência ou grave 

ameaça à pessoa, bem assim que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, 

dentre eles primariedade, residência fi xa e exercício de atividade laborai lítica.

Como é de trivial sabença, as medidas cautelares diversas da prisão, ainda 

que mais benéfi cas, também implicam cm restrições de direitos fundamentais 

individuais, incluindo, cm menor medida, a liberdade ambulatorial, antes do 

advento de sentença transitada em julgado.
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Por conseguinte, é imprescindível que se demonstre, sempre mediante ordem 

devidamente fundamentada, a necessidade da providência judicial restritiva 

para fi ns de se acautelar os meios e o resultado da investigação ou do processo 

penal ou, excepcionalmente, o próprio corpo social (art. 282, I, da Lei Adjetiva 

Penal), além da sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e 

às condições pessoais do acusado (art. 282, II, do Codex em referência). Ou com 

asseverou o Ministro Rogerio Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça, em 

comparativo com a prisão preventiva, “o que varia, portanto, não é a justifi cativa 

ou a razão fi nal da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada 

uma delas” (STJ, HC 36.443/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJu 

16.09.2014).

[...].

Constata-se, pois, que a fundamentação lançada tanto em primeiro grau, 

quanto nesta instância revisora para a imposição do monitoramento eletrônico 

ao paciente calcou-se na necessidade de se garantir a ordem pública, em razão 

da gravidade concreta dos crimes que lhe foram imputados, consistentes em 

extorquir (profi ssionais liberais e empreendedores do Estado de Mato Grosso, 

que, em tese, arcavam com o pagamento de quantias vultosas para não terem 

seus nomes expostos na imprensa local; bem como para evitar sua reiteração 

delitiva, uma vez que, mesmo depois de agraciado com as referidas medidas 

cautelares, ele praticou, em tese, o delito de condução de condução de veículo 

automotor embriagado (art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro).

Anote-se, por oportuno, que a manutenção do monitoramento eletrônico ao 

paciente igualmente se faz necessária para assegurar o adimplemento das demais 

medidas cautelares que lhe foram estabelecidas - dentre elas o recolhimento 

domiciliar noturno e a impossibilidade de ausentar-se desta comarca sem prévia 

solicitação - posicionamento, esse, que está em consonância com a doutrina do 

Professor Renato Brasileiro, para quem:

[...].

Assim, conquanto as medidas cautelares pessoais estejam sujeitas à cláusula 

rebus sic stantibus, ou seja, a decisão que as decreta não é imutável, mas 

condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, na 

hipótese em debate, é forçoso reconhecer que não houve alteração fática que 

autorizasse a modifi cação das medidas cautelares aplicadas ao paciente.

Não é outro o regramento legal pertinente, segundo o qual “o juiz poderá 

revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo 

para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a 

justifi quem” (art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal). Contudo, na espécie, 

verifi ca-se que entre a imposição das referidas medidas cautelares, dentre elas 

o monitoramento eletrônico, e a vertente impetração, não houve modifi cação 

da situação processual do paciente que ensejasse a revogação da medida 

reprochada.
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Por outra vertente, no que diz respeito ao propalado constrangimento 

ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, conquanto 

a tramitação do feito originário se estenda por aproximadamente um ano ao 

tempo da impetração, é imperativo registrar que não fi cou demonstrado que o 

prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia da 

presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, 

circunstâncias, essas, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração 

do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente.

Deveras, no caso deste caderno processual, observa-se que o processo 

originário tramita regularmente, bem como que eventual elastério na sua 

tramitação decorre da sua complexidade, uma vez que apura a suposta existência 

de uma organização criminosa, chefi ada intelectualmente por Antonio Carlos 

Milas, auxiliado por seus fi lhos Maykon Feitosa Milas, paciente, e Max Feitosa 

Milas, a qual se utilizava, em tese, indevidamente de informações tributárias 

sigilosas constantes no sistema informático ISS.Net-On-Line para extorquir 

diversas vítimas, exigindo delas pagamento em dinheiro, sob pena de exposição 

das informações adquiridas na mídia que o grupo controla: Grupo Milas de 

Comunicação, constituído por diversas empresas de comunicação midiática 

pertencentes à família, abrangendo jornal impresso e sites.

Impende-se ressaltar, ademais, que as condutas delitivas em referência além 

de terem sido realizadas de forma reiteradas, foram praticadas em pluralidade 

de réus (três), contra diversas vítimas, dentre os quais se destacam: Alan Exupéry 

de Araújo e Emmanuel de Araújo (sócios da sociedade empresária Stelmat 

Teleinformatica Ltda), Filinto Muller, José Ari de Almeida, Leonardo da Silva Cruz 

(advogado), Marilena Aparecida Ribeiro e Silva, Pascoal Santullo (Secretário 

Municipal de Gestão do Município de Cuiabá), Pedro Jamil Nadaf (ex-Secretário da 

Casa Civil do Estado de Mato Grosso), Sidney Garcia, Willians Paulo Mischur, Silva 

da Cunha Barbosa (ex-Governador do Estado de Mato Grosso), Mauro Mendes 

(Prefeito de Cuiabá), Virgínia Mendes (Primeira Dama de Cuiabá) etc.

Demais disso, tem-se que a instrução processual do feito originário, embora se 

encontre encerrada, foi extremamente complexa, durou oito dias - fora o tempo 

levada para o cumprimento das cartas precatórias expedidas - oportunidade 

em que foram ouvidas diversas testemunhas da acusação e defesa, além das 11 

(onze) vítimas e 06 (seis) réus.

Ressalte-se, ainda nessa senda, que da análise do vertente feito apreende-

se que foram manejados diversos requerimentos na primeira e na segunda 

instâncias, em favor do paciente e dos corréus, dentre eles revogação das prisões 

preventivas, audiências admonitórias para colocação de tornozeleira, pleitos de 

retirada da tornozeleira, autorização de deslocamento, além de mais de mais 

de 10 (dez) habeas corpus perante este Sodalício, atitudes que, não obstante 

represente salutar exercício de garantia constitucional, a priori, enseja o atraso na 

marcha processual, vez que há necessidade de encaminhamento do processo ao 
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órgão ministerial, aos advogados constituídos, além de remessas para o gabinete 

do juiz e para a secretaria, por diversas vezes etc.

Por outro lado, cabe ressaltar que os prazos no processo penal devem ser 

contados de forma global; e, que o alegado excesso de prazo para a formação 

da culpa, deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, 

considerando-se as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam 

cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo 

não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

[...].

Anote-se, por derradeiro, que, na hipótese em apreciação, ainda que o excesso 

não estivesse plenamente justifi cado pelo princípio da razoabilidade, como dito 

linhas volvidas, a instrução criminal se encontra encerrada, incidindo, portanto, o 

entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça Cidadania, no verbete 

n. 52, que está assim redigido: “Encerrada a instrução criminal, fi ca superada a 

alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (fl s. 290/294).

Quanto ao ponto, é certo que, nos termos do art. 93, inciso IX, da 

Constituição Federal – CF, a fundamentação das decisões judiciais constitui 

elemento absoluto de validade e, consequentemente, caracteriza pressuposto 

de efi cácia dos atos decisórios. Dessa forma, decisões carentes de fundamento 

devem ser expurgadas do ordenamento jurídico por afrontarem determinação 

constitucional.

A inserção das cautelares alternativas no direito brasileiro deu-se por meio 

da Lei n. 12.403/2011 para fortalecer a ideia de subsidiariedade da medida 

mais gravosa, insculpida em princípio segundo o qual a restrição completa da 

liberdade do indivíduo deverá ser utilizada apenas quando insufi cientes medidas 

menos drásticas.

Dessa forma, a doutrina sinaliza que, para a aplicação de medidas cautelares 

alternativas, como forma de substituição da segregação, devem estar presentes os 

mesmos requisitos exigidos para a prisão preventiva, uma vez que buscam o 

mesmo fi m, apenas por intermédio de mecanismo menos traumático.

Cabe destacar, aqui, os ensinamentos de Aury Lopes Jr. em seu livro de 

Direito Processual Penal, 13ª edição, publicado em 2016:

São medidas cautelares e, portanto, exigem a presença do fumus commissi 

delicti e do periculum libertatis, não podendo, sem eles, serem impostas. (...).

A medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão 

preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos 

onerosa que serva para tutelar aquela situação (fl . 674).
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No caso dos autos, o acórdão atacado é claro ao indicar que a custódia 

preventiva imposta ao ora paciente foi escorada em fundamentos concretos, 

ressaltando, inclusive, a gravidade concreta do delito, ante o modus operandi 

da ação delituosa. Contudo, reconhecida a desproporcionalidade da medida 

mais gravosa e a sufi ciência da imposição de medidas menos drásticas, foram 

aplicadas algumas medidas cautelares alternativas, entre elas o monitoramento 

eletrônico que se busca revogar.

Estão presentes, portanto, o periculum libertatis e o fumus commissi delicti. 

O primeiro inerente ao modus operandi empregado, e à gravidade concreta 

das condutas, tendo em vista que, de forma ilegal obtinham informações 

tributárias sigilosas e passavam a extorquir as vítimas, obrigando-as a arcar com 

exorbitantes quantias para não terem seus nomes expostos na imprensa local. 

Já o segundo requisito foi preenchido pelo oferecimento da denúncia, na qual 

foram imputados ao paciente e aos corréus os delitos de extorsão e organização 

criminosa.

Assim, preenchidos e efetivamente demonstrados os requisitos 

autorizadores, passa-se à avaliação da proporcionalidade da medida de 

monitoramento eletrônico imposta ao paciente.

Nesse ponto, destaco a doutrina capitaneada pelo eminente Ministro 

Rogerio Schietti Cruz que, ao discorrer sobre a finalidade das cautelares 

alternativas, avalia a discricionariedade do Juízo singular, sempre norteada pelo 

apregoado no art. 282 do Código de Processo Penal – CPP. In verbis:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas 

observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução 

criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações 

penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e 

condições pessoais do indiciado ou acusado.

Quiçá uma das maiores difi culdades na aplicação das novas cautelas pessoais 

seja a de decidir, ante as especificidades do caso concreto, qual (ou quais) das 

providências indicadas no artigo 319 melhor servirá(ão) para atender às exigências 

cautelares.

A lei deixa ao juiz uma prudente margem de discricionariedade, regrada, todavia, 

por critérios indicados no artigo 282 do CPP. (...)

Feita essa ressalva, é de dizer que, ao se examinarem as medidas cautelares 

diversas da prisão arroladas no artigo 319 do CPP (com o acréscimo da cautela 
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indicada no artigo 320), percebe-se que algumas delas fazem referência ao fi m a 

que se propõem, enquanto outras nada dizem a respeito.

É possível, então, fazer uma correlação entre cada uma das medidas cautelares 

diversas da prisão e os respectivos fi ns a que se dirigem (...)

Daí porque PACELLI DE OLIVEIRA (2011, p. 26) conclui que, “desde que mantida 

a vinculação da fundamentação da cautelar às finalidades genéricas de sua 

concessão (artigo 282, I e II, CPP), nada impedirá a aplicação de qualquer uma 

delas, mesmo quando afastada da defi nição legal de seu objetivo. Entendimento 

contrário, além de conduzir a grave retorno a um arcaico positivismo legalista, 

em que se vê o legislador como ser onipotente e incapaz de erros ou limitações, 

poderá justifi car o incremento e a preferência pela prisão preventiva, sempre 

que uma fi nalidade cautelar não estiver contida na respectiva defi nição legal” (in 

Prisão Cautelar - Dramas, princípios e alternativas, Ed. JusPODIVM, Salvador, 2018, 

fl s. 217/221).

Imperioso citar, ainda, Pacelli de Oliveira quanto ao tema, pois seu 

entendimento demonstra a importância do binômio necessidade-adequação 

como norte ao magistrado na aplicação do direito:

Necessidade e adequação, portanto, são os referenciais fundamentais na 

aplicação das medias cautelares pessoais no processo penal.

E ambas as perspectivas se reúnem no já famoso postulado, ou princípio 

(como prefere a doutrina), da proporcionalidade.

(...).

Então, o juízo de proporcionalidade na aplicação das medidas cautelares 

deverá também se orientar por tais perspectivas, e, de modo mais sensível, 

naquelas atinentes à proibição do excesso de da adequação da medida (in Curso 

de Processo Penal, Ed. Atlas, São Paulo, 2016, fl s. 506/507).

Vê-se, portanto, que o próprio texto dos incisos do art. 319 do CPP 

indica a fi nalidade da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma 

vez preenchidos os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade 

do indivíduo, mostra-se prescindível exigir que o magistrado proceda ao 

exaurimento da motivação que o levou a escolher cada uma das medidas, sem 

que isso confi gure descumprimento do art. 93, inciso IX, da CF/88.

Dessa forma, a imposição das medidas cautelares verifi cadas na hipótese, 

em especial o monitoramento eletrônico, não se mostra desarrazoada ou 

desproporcional ao caso concreto, mormente quando se cuida de conduta 

delitiva de extrema gravidade como visto em linhas pretéritas. Ademais, é certo 
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que o monitoramento eletrônico é imperioso para viabilizar o controle das 

atividades do agente, bem como do cumprimento das demais medidas impostas.

Nesse sentido:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Fraude 

em licitação. Peculato. Organização criminosa. Ausência de contrato firmado 

entre a Prefeitura Municipal de Patos/PB e o Posto de Combustíveis Mastergás. 

Revolvimento fático-probatório. Inviabilidade na via eleita. Imposição de 

medidas cautelares diversas da prisão. Proporcionalidade. Decisão devidamente 

fundamentada. Risco de reiteração delitiva. Habeas corpus não conhecido.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento fi rmado pela Primeira 

Turma do col. Pretório Excelso, fi rmou orientação no sentido de não admitir a 

impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que 

implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja 

possível a concessão da ordem de ofício.

II - A alegação de que “ao contrário daquilo que foi descrito na decisão que 

originou este habeas corpus, não existe, e nunca existiu, durante a gestão do 

paciente, iniciada em janeiro de 2017, nenhum contrato fi rmado entre a Prefeitura 

Municipal de Patos/PB e o posto de combustíveis Mastergás” demandaria 

revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do 

writ.

III - A prisão preventiva enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser 

utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem 

permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. 

HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 

Sob tal contexto, a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de 

medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante 

das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada.

IV - Na hipótese, o magistrado estabeleceu, fundamentadamente, as medidas 

contidas no art. 319 que achou adequadas ao caso concreto. As medidas cautelares 

impostas se mostram absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e adequação, pois, se amoldam perfeitamente à hipótese e revela-

se prematura a revogação de tais medidas, que poderão ser revistas por ocasião de 

eventual sentença condenatória.

V - Não se pode olvidar, ademais, o fato de o paciente, supostamente, fazer 

parte de organização criminosa especializada na fraude de licitações e no desvio de 

dinheiro público, circunstância que reforça a manutenção das medidas cautelares 

pelo fundado receio de reiteração delitiva. Não havendo elementos que indiquem, 

de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação de tais medidas, a manutenção 

destas se faz necessária.
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Habeas corpus não conhecido (HC 467.120/PB, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. 

Medida cautelar de comparecimento em juízo. Cautelar devidamente 

fundamentada. Gravidade da conduta. Circunstâncias do fato. Ausência de 

proporcionalidade e adequação. Inocorrência. Recurso ordinário desprovido.

I - A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas 

alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das 

peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada.

II - In casu, não obstante a substituição das medidas cautelares originalmente 

impostas por uma única de comparecimento mensal em juízo pelo prazo de 6 (seis) 

meses, verifi ca-se que a medida em apreço encontra se devidamente fundamentada, 

mormente, quando o “delito em questão envolve grave ameaça, sendo praticado, 

ao que tudo indica, em concurso de pessoas, o que demonstra a reprovabilidade 

da conduta”; tenho, pois, que a aplicação de tal medida se amolda perfeitamente à 

reprovabilidade da conduta, ante a gravidade concreta do delito e as circunstâncias 

do fato, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

III - Não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, a 

possibilidade de revogação de tal medida, esta deve, portanto, ser mantida por 

seus próprios fundamentos.

Recurso ordinário desprovido (RHC 101.072/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018)

Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualifi cado. Medidas cautelares. 

Defesa questiona adequação e proporcionalidade. Recolhimento domiciliar 

noturno. Legalidade. Evitar reiteração delitiva. Reincidente. Responde a outra ação 

penal. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso conhecido e não provido.

1. A Lei 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas 

alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante 

das peculiaridades de cada caso concreto das condições pessoais do agente, 

mediante decisão fundamentada e dentro dos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução 

criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Ao recorrente foi concedida liberdade provisória mediante a imposição de 

medidas cautelares alternativas, dentre elas, recolhimento domiciliar noturno e 

nos dias de folga e monitoração eletrônica, as quais são questionadas pela defesa.

3. É legítima a imposição de medidas cautelares em substituição à prisão 

preventiva, especialmente a de recolhimento domiciliar noturno e nos dia folga, 

porquanto amparada nas circunstâncias do caso concreto e nas condições pessoais 
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do acusado, que é reincidente e responde a outra ação penal pela suposta prática 

de delito da mesma espécie. O art. 282 do Código de Processo Penal, em seu inciso 

II, estipula que as medidas cautelares poderão ser aplicadas observando-se, entre 

outras, as condições pessoais dos acusados.

4. Com efeito, a persistência do agente na prática criminosa justifica 

a interferência estatal com a imposição das medidas cautelares vergastadas, 

porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete 

a ordem pública

5. Recurso conhecido e não provido (RHC 101.138/MG, Rel. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018).

Noutro ponto, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente 

confi gura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, 

apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao 

princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou 

da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos 

prazos processuais.

Conforme se percebe do acórdão impugnado e do andamento da ação 

penal obtida no endereço eletrônico do Tribunal de origem, verifi ca-se que 

o processo tem seguido regular tramitação, não se evidenciando prazos 

excessivamente prolongados para a realização dos atos processuais. Observo que 

eventual delonga para conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às 

peculiaridades do caso, considerando a complexidade do feito ante a pluralidade 

de réus e de vítimas e a necessidade de expedição de cartas precatórias, bem 

como as inúmeras intervenções defensivas na busca de revogação das prisões 

preventivas e das medidas cautelares impostas.

Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem 

diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada 

ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo 

Tribunal de origem.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes:

Processual Penal e Penal. Recurso em habeas corpus. Prisão preventiva. 

Peculato. Falsidade ideológica. Organização criminosa. Aplicação de medidas 

alternativas ou substituição por prisão domiciliar. Matérias não apreciadas 

pelo Tribunal de origem. Supressão de instância. Excesso de prazo. Princípio da 

razoabilidade. Expedição de cartas precatórias. Pluralidade de testemunhas e 

réus. Diversas imputações. Razoabilidade. Súmula n. 64/STJ. Constrangimento 

ilegal não verifi cado. Recurso em habeas corpus improvido.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 31, (254): 973-1422, abril/junho 2019 1329

1. As matérias relativas à aplicação de medidas alternativas e à substituição 

da prisão preventiva por domiciliar não foram objeto de análise do Tribunal de 

origem, motivo pelo qual esses pontos não poderão ser conhecidos por esta 

Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma 

meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o 

andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, 

não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.

3. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução 

provocado pela defesa (Súmula 64).

4. Recurso em habeas corpus improvido (RHC 95.017/CE, Rel. Ministro Nefi  

Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11/06/2018).

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato. Receptação. 

Associação criminosa. Falsificação de papéis públicos. Adulteração de sinal 

identifi cador de veículo automotor. Prisão cautelar devidamente fundamentada 

na garantia da ordem pública. Periculosidade do agente. Necessidade de diminuir 

a atuação de integrantes de organização criminosa. Excesso de prazo. Não 

ocorrência. Inviabilidade de análise de possível pena a ser aplicada. Recurso 

ordinário desprovido.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida 

constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para 

assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi 

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em 

dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a indispensabilidade 

da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a 

participação do agente em associação criminosa, sendo supostamente o 

“responsável por ocultar veículos de origem criminosa e representa elo entre a 

associação criminosa ora investigada e outra, cuja extensão se desconhece, do 

Estado da Bahia”.

III - Sobre o tema, já se pronunciou o col. Supremo Tribunal Federal no sentido 

de que “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes 

de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem 

pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e sufi ciente para a prisão 

preventiva” (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 

20/2/2009).

IV - O prazo para a conclusão e julgamento do feito não tem as características 

de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com 

o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a 
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mera soma aritmética dos prazos processuais para a aferição do eventual excesso 

(precedentes).

V - Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados 

em caso de condenação, a fi m de determinar possível desproporcionalidade da 

prisão cautelar, uma vez que tal exame deve fi car reservado ao Juízo de origem, 

que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso 

concreto.

VI - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita 

e residência fi xa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a 

revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar 

a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em 

possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre 

na hipótese.

Recurso ordinário desprovido (RHC 98.398/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, DJe 28/06/2018).

Ademais, conforme alertado pelo Tribunal de origem, a instrução do 

processo já se encontra encerrada, razão pela qual incide ao caso a Súmula n. 52 

deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê:

Encerrada a instrução criminal, fi ca superada a alegação de constrangimento 

por excesso de prazo.

No mesmo sentido:

Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. 

Excesso de prazo para a formação da culpa. Processo na fase de alegações fi nais. 

Instrução encerrada. Incidência da Súmula 52 do STJ. Recurso desprovido.

1. Encontrando-se o processo na fase de alegações fi nais fi ca prejudicado o 

pedido de liberdade provisória fundamentado na alegação de excesso de prazo 

da prisão preventiva. Incidência do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte. 

Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC 318.701/AL, Rel. 

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/10/2015).

Nesse contexto, não verifi co a presença de constrangimento ilegal capaz de 

justifi car a revogação das medidas cautelares impostas ao paciente.

Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do presente habeas 

corpus, recomendando, entretanto, que o Juízo de 1º grau reavalie a necessidade 

de manutenção do monitoramento eletrônico.
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HABEAS CORPUS N. 449.361-PR (2018/0109542-3)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Paraná

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Paraná

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Paciente: Jaqueline Barroso da Silva

Paciente: Joberson dos Santos Pacheco

Paciente: Julio Cesar Honaiser

Paciente: Lenice Nicodemos de Almeida

Paciente: Silvio Ribeiro

Paciente: João Galdino de Almeida

Paciente: Ederson Douglas Branco

EMENTA

Execução penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 

Inadequação da via eleita. Mutirão carcerário. Projeto Cidadania dos 

Presídios. Ofensa ao princípio do juiz natural. Inexistência. Nulidade 

não arguida pelo titular da ação penal, acolhida pela Corte de origem 

contra os reeducandos. Ofensa ao princípio non reformatio in pejus. 

Súmula 160 do STF. Pedido de extensão. Inviabilidade. Habeas corpus 

não conhecido. Ordem concedida de ofício.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a 

Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização 

crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua 

admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via 

recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de 

ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou 

preservar a utilidade e a efi cácia do mandamus, que é o instrumento 

constitucional mais importante de proteção à liberdade individual 

do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a 

celeridade que o seu julgamento requer.

2. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento 

no sentido de que não ofende o princípio do juiz natural a designação 
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de magistrados em regime de mutirão (penal, cível ou carcerário), no 

interesse objetivo da jurisdição, para atuar em feitos genericamente 

atribuídos e no objetivo da mais célere prestação jurisdicional. 

Precedentes.

3. No caso concreto, não houve escolha de magistrados para 

julgamento deste ou daquele processo. Pelo contrário, a designação 

se deu de maneira ampla e indiscriminada para a atuação em período 

certo de tempo, de modo a conferir efi ciência à prestação jurisdicional 

e efetividade ao princípio da duração razoável dos processos, conforme 

o disposto na Instrução Normativa Conjunta n. 2/2017, fi rmada 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e pelo 

Corregedor-Geral de Justiça.

4. Ainda que assim não fosse, causa perplexidade a anulação, de 

ofício, pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, das decisões proferidas em sede de mutirão carcerário, quando 

referidos decisórios não foram objeto de recurso por parte do titular 

da ação penal, em manifesta afronta à Súmula 160 do STF, redigida 

nos seguintes termos: É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o 

réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de 

recurso de ofício.

5. Tal procedimento caracteriza violação do princípio non 

reformatio in pejus, conforme jurisprudência consolidada por este 

Tribunal. Precedentes.

6. Por fim, no que tange ao pedido de extensão da ordem 

para benefi ciar outros sentenciados não relacionados no presente 

mandamus, de ressaltar que, sendo distintas as situações - haja vista 

a condenação por crimes diversos e/ou a penas diferentes -, incabível 

a extensão dos benefícios concedidos, porquanto, conforme o delito 

praticado, a longevidade da pena e o histórico prisional, cada preso 

terá, eventualmente, direito ao gozo de benefícios diferenciados, 

cabendo ao Juízo das Execuções Criminais a análise individualizada 

de cada encarcerado, até mesmo porque, diante do tempo decorrido, 

outros obstáculos à concessão das benesses poderão ter-se verifi cado.

7. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de 

ofício para cassar os acórdãos proferidos pelo Tribunal a quo nos 

Conflitos de Competência n. 0000756-05.2016.8.16.0009, 
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0000756-05.2016.8.16.0009, 000653-91.2012.8.16.0009, 0000730-

12.2013.8.16.0009, 0001704-64.2016.8.16.0067, 0001746-

64.2014.8.16.0009, 0006309-02.2011.8.16.0173, na parte em que 

anularam, de ofício, as decisões concessivas de progressão de regime, e, em 

consequência, restabelecer as decisões concessivas de progressão de 

regime e/ou livramento condicional e/ou monitoração eletrônica, 

proferidas em sede de mutirão carcerário, em favor dos pacientes 

elencados na peça vestibular do presente habeas corpus, desde que 

não existam outros óbices, verifi cados após os referidos decisórios, 

impeditivos das citadas benesses.

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 Ribeiro Dantas, 

Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 12 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 25.3.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de habeas corpus, 

com pedido liminar, impetrado em benefício de Ederson Douglas Branco e Outros 

contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos 

processos de execução dos ora pacientes.

Alega a impetrante que “Os pacientes cumprem pena regularmente 

em processos executórios na Vara de Execução de Penas e Réus ou Vítimas 

Femininas e de Medidas de Segurança de Curitiba/PR e foram benefi ciados 

com decisões proferidas em sede de mutirão carcerário, por juíza de direito 

designada, realizado entre 4 e 15 de dezembro de 2017, parte do Projeto 

“Cidadania nos Presídios”, do TJPR” (e-STJ fl . 1).
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Afi rma que, Alegando violação do princípio do juiz natural e designação de 

juíza em desacordo as resoluções do TJPR e do CNJ, o Juízo da Vara de Execução 

de Penas de Réus ou Vítimas Femininas e de Medidas de Segurança de Curitiba 

suscitou confl ito positivo de competência em todos os casos supra listados. E em todos 

eles (0000756-05.2016.8.16.0009, 0000756-05.2016.8.16.0009, 000653-

91.2012.8.16.0009, 0000730-12.2013.8.16.0009, 0001704-64.2016.8.16.0067, 

0001746-64.2014.8.16.0009 e 0006309-02.2011.8.16.0173), a 5ª Câmara 

Criminal do TJPR entendeu por não conhecer do confl ito de jurisdição - por não 

poder existir, afi nal, confl ito de jurisdição dentro de um mesmo juízo - mas anularam, 

de ofício, as decisões concessivas de progressão de regime. Não houve intimação da 

Defensoria Pública ou da defesa técnica em qualquer momento ou mesmo da decisão 

ao fi nal proferida, tendo vários dos pacientes já sido novamente presos e regredidos ao 

regime fechado.

Sustenta “a plena legalidade da realização de mutirões carcerários com 

juízes designados e fl exibilização de requisitos para direitos da execução penal 

(STF, REXT 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/05/2016) e a ausência 

de participação da defesa técnica na decisão que restou por anular decisões 

concessivas de progressão de regime (violação do art. 5º, LV, da CF e do art. 196 

da LEP)” [e-STJ fl . 3].

Requer, nesse diapasão, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem 

“com a determinação de anulação das decisões da 5ª Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos acima referenciados e 

o restabelecimento das decisões concessivas de progressão de regime e/ou 

livramento condicional e/ou monitoração eletrônica proferidas em sede de 

mutirão carcerário em favor dos pacientes nominalmente listados”. Pede, 

ainda, “a extensão da ordem, de ofício, a fi m de abarcar casos idênticos não 

expressamente mencionados no presente writ, delimitados às decisões proferidas 

no mutirão carcerário realizado entre 4 e 17 de dezembro de 2017, em Curitiba/

PR”.

Liminar indeferida (e-STJ fl s. 100/102).

Informações prestadas pelo Presidente do TJPR (e-STJ fl s. 108/434 e 

447/452).

O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem (e-STJ fl s. 

436/443).

É o relatório.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 31, (254): 973-1422, abril/junho 2019 1335

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): O Superior 

Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento fi rmado pela Primeira Turma 

do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus 

em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo 

em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a 

concessão da ordem, de ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade.

Nesse sentido, a título de exemplo, confi ram-se os seguintes precedentes: 

STF, HC n. 113.890, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado 

em 3/12/2013, publicado em 28/2/2014; STJ, HC n. 287.417/MS, Relator 

Ministro Sebastião Reis Júnior, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 

10/4/2014; e STJ, HC n. 283.802/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

Embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para 

que não haja prejuízo à defesa, passo à análise do pleito a fi m de verifi car a 

existência de eventual constrangimento ilegal.

Na espécie, a Corte de origem anulou, de ofício, decisões favoráveis 

aos sentenciados, ora pacientes - proferidas em sede de execução penal por 

magistrada designada em regime de mutirão carcerário, com base em resolução 

do CNJ -, sob a alegação de ofensa aos princípios do juiz natural.

Preambularmente, a impetrante afirma que não houve intimação da 

Defensoria Pública ou da defesa técnica em qualquer momento, tendo vários 

pacientes já sido novamente presos e regredidos ao regime fechado.

Estabelece o art. 319 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, verbis:

Art. 319. Decorrido o prazo, com informações ou sem elas, será ouvido, em 

cinco dias, o Ministério Público. Em seguida, se o Relator entender desnecessárias 

diligências, apresentará o confl ito a julgamento.

Portanto, o referido regramento não prevê a intimação dos interessados 

acerca do dia e horário do julgamento do confl ito de competência, mas, tão 

somente, a apresentação do confl ito para a respectiva apreciação após a chegada 

das informações e a oitiva do Ministério Público.

A propósito, no âmbito desta Superior Corte de Justiça, consolidou-se 

entendimento no sentido da ausência de nulidade por falta de intimação dos 
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interessados para o julgamento do confl ito de competência, pois o regimento 

interno prevê a apresentação do feito em mesa.

Confi ra-se:

Conflito de competência. Embargos de declaração. Desnecessidade de 

intimação. Julgamento em mesa. Arquivamento da investigação do delito de 

jurisdição federal. Omissão. Suprimento. Conexão inexistente. Competência 

estadual.

1. A ausência de intimação dos interessados para o julgamento do feito não gera 

nulidade, pois é o confl ito de competência apresentado em mesa para o julgamento, 

nos termos do art. 91, I, do RI desta Corte.

2. O arquivamento do inquérito quanto ao único delito de jurisdição federal 

investigado, como fato não conhecido e de suprimento da omissão necessário, 

propicia excepcionais efeitos infringentes aos declaratórios, para reconhecer 

a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de São Luís/MA, ora 

suscitante. (grifei)

(EDcl no CC 132.126/MA, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 

25/03/2015, DJe 10/04/2015)

Na espécie, não há comprovação nos autos no sentido de que a defesa 

formulou pedido expresso de intimação acerca da sessão de julgamento, não 

havendo que se falar em nulidade por tal motivo.

Incide, na espécie, mutatis mutandis, a seguinte diretriz jurisprudencial 

(sem grifos no original):

Recurso em habeas corpus. Associação para o tráfi co. Alegação de nulidade 

pela ausência de intimação do advogado para a sessão de julgamento do habeas 

corpus impetrado no Tribunal de origem. Ausência de pedido expresso. Nulidade 

afastada. Constrangimento ilegal pelo excesso de prazo no encerramento da 

instrução processual. Cerceamento de defesa pela falta de acesso às gravações 

telefônicas. Superveniência de sentença condenatória. Pedidos prejudicados.

1. O julgamento do habeas corpus, em razão de seu rito sumário, independe 

de pauta ou qualquer outro tipo de comunicação ao advogado do paciente, sendo 

o processo colocado em mesa para julgamento, salvo se houver pedido expresso 

de intimação ou ciência prévia para expor oralmente ao colegiado as razões da 

impetração, o que não ocorreu nos autos.

2. Considerando a superveniência de sentença condenatória, tem-se a 

expedição de novo título judicial, o que prejudica o enfrentamento tanto do tema 

de excesso de prazo da instrução, como a própria alegação de cerceamento da 

defesa, cabível de enfrentamento na pertinente apelação.
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3. Recurso em habeas corpus parcialmente prejudicado e, no restante, 

improvido.

(RHC 27.528/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

27/10/2015, DJe 16/11/2015)

Penal. Processo Penal. Embargos de declaração. Habeas corpus. Pedido de 

sustentação oral. Julgamento realizado sem intimação. Ofensa à ampla defesa. 

Embargos acolhidos.

1. Inexiste previsão legal ou regimental de intimação da pauta de julgamento do 

habeas corpus, que é levado em mesa, dado o rito célere do remédio constitucional, 

contudo, havendo manifestação expressa do impetrante no sentido de ser 

comunicado da sessão em que o feito será levado à deliberação perante o colegiado, 

com a finalidade de proferir sustentação oral, configura cerceamento de defesa 

e constrangimento ilegal a realização do julgamento sem a prévia intimação da 

defesa. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

2. Embargos providos para seja renovado o julgamento do habeas corpus com 

a prévia intimação dos defensores da paciente.

(EDcl no HC 154.325/PR, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador 

Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 10/08/2011)

Em relação especifi camente à sentenciada Jaqueline Barroso da Silva, 

houve intimação do respectivo defensor a respeito da inclusão dos autos na pauta da 

sessão de julgamento, razão pela qual, quanto a ela, por este motivo, também não 

há que se falar em nulidade.

Por outro lado, no que tange ao princípio do juiz natural, consolidou-se 

nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que não ofende 

tal princípio a designação de magistrados em regime de mutirão (penal, 

cível ou carcerário), no interesse objetivo da jurisdição, para atuar em feitos 

genericamente atribuídos e no objetivo da mais célere prestação jurisdicional.

No caso concreto, não houve escolha de magistrados para julgamento deste 

ou daquele processo. Pelo contrário, a designação se deu de maneira ampla e 

indiscriminada para a atuação em período certo de tempo, de modo a conferir 

efi ciência à prestação jurisdicional e efetividade ao princípio da duração razoável 

dos processos.

Nesse sentido, confi ra-se o disposto na Instrução Normativa Conjunta n. 

2/2017, fi rmada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e 

pelo Corregedor-Geral de Justiça:
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Considerando ordem da Exma. Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, 

Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em 

razão da crise que está atravessando o sistema carcerário nacional:

Considerando que, na ADPF 347, o Supremo Tribunal Federal declarou que 

vivemos estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário:

Considerando a superlotação carcerária em todas as regiões do Estado, em 

especial as Delegacias de Policia, confi rmado polo DEPEN;

Considerando que a prisão é medida excepcional, regida pelos princípios da 

legalidade estrita e da última ratio e a necessidade de se respeitar a capacidade 

prisional nos termos da Resolução n. 05/16 do CNPCP.

Resolvem

I) Determinar a realização de esforço concentrado em todas as unidades 

Judiciarias do Paraná com competência criminal e de execução penal, mediante a 

observância da seguinte rotina de trabalho:

1) Revisão de todas as prisões provisórias com mais de 90 dias e, naquelas que 

não houver sentença condenatória ou soltura, apresentar previsão de julgamento:

2) Julgamento todos os incidentes de execução penal instaurados, com mais 

de 10 (dez) dias da instauração,

3) Instauração de ofício de todos os Incidentes de execução penal, com 

julgamento no período de esforço concentrado (inclusive comutação e indulto):

4) Encaminhamento de relatório fi nal das atividades ao GMF e a Corregedoria-

Geral da Justiça, em até 30 (trinta) dias da conclusão dos trabalhos:

5) Verificação de todas as inconsistências apontadas pelo PROJUDI da 

execução;

6) Oportunamente, o DTIC deverá lançar no sítio do Tribunal de Justiça do 

Paraná os resultados obtidos pelas unidades judiciarias;

7) O GMF funcionara como órgão de apoio e orientação durante os trabalhos 

que deverão estar concluídos no prazo do 30 dias.

II. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

III. Encaminhem-se cópias deste ato normativo aos magistrados com 

competência criminal e de execução penal, ao Ministério Público, Defensoria 

Pública do Estado do Paraná e Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná.

Curitiba, 17 de janeiro de 2017.

Com efeito, os(as) Juízes(as) designados(as) atuaram nos processos 

criminais e de execuções penais. Entretanto, tal ofício decorreu de mutirão 

judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sendo certo que a 
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designação de tais magistrados partiu de ato prévio e legítimo da Presidência 

do referido Tribunal e do Corregedor-Geral de Justiça, qual seja, a Instrução 

Normativa Conjunta n. 2/2017.

Oportuno destacar que não há que se confundir regras de competência 

com normas administrativas. A competência pertence a Juízo ou Tribunal e 

segue parâmetros previamente estabelecidos na Constituição da República, nas 

leis e regramentos de organização judiciária. De outro lado, o Juiz, agente estatal 

investido de jurisdição, está sujeito às regras administrativas do Tribunal a que 

é vinculado. Assim, admite-se que magistrados sejam destacados para eventuais 

substituições ou mutirões em outras Varas ou Comarcas, como ocorreu na 

espécie.

O que se modifi cou foi o juiz, não o Juízo. Ademais, dita alteração não 

se operou para benefi ciar pessoas determinadas, haja vista que os novos juízes 

responsáveis pelo mutirão tinham o ofício de dar andamento a todas as ações 

criminais e execuções penais que se enquadrassem na mencionada instrução 

normativa.

Recorde-se, uma vez mais, que a atuação da Presidência e da Corregedoria 

do TJPR decorreu de expressa recomendação do Conselho Nacional de Justiça 

e da declaração do estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário 

brasileiro pela Suprema Corte de Justiça Nacional (ADPF 347). O esforço 

concentrado foi ordenado, aliás, em todas as unidades judiciárias do Paraná com 

competência criminal e de execução penal, inclusive com julgamento de todos os 

incidentes de execução penal, sem exceção.

Aliás, a diretriz estabelecida pela Administração do TJPR está em perfeita 

sintonia com os objetivos do Mutirão Carcerário, traçados pelo Conselho 

Nacional de Justiça. Confi ram-se:

Detalhadamente, os objetivos dos mutirões são:

I. Reexaminar todos os inquéritos e processos de presos provisórios - decidir quanto 

à manutenção ou não da prisão;

II. Reexaminar todos os processos de presos condenados nos regimes fechados, 

semiaberto e aberto - decidir quanto à possibilidade de concessão de benefícios da 

LEP, inclusive quanto à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de 

direitos;

III. Monitorar as ações do Programa Começar de Novo, estabelecendo novas 

parcerias e adotando ações que visem à reinserção social e proteção social às 

famílias dos presos, inclusive com emissão de documentos pessoais;
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IV. Estabelecer acordo com a Secretaria de Segurança Pública e outros órgãos 

públicos, para realização de mutirão de expedição de documentos de identidade;

V. Criar equipe multidisciplinar para o contato com a família dos presos e 

facilitar as ações do Programa Começar de Novo, especialmente em relação à 

localização dos documentos pessoais dos presos;

VI. Reexaminar processos de cumpridores de medidas de segurança - decidir 

quanto à manutenção da medida e outros encaminhamentos, para tanto os 

pacientes deverão ser previamente examinados pela equipe multidisciplinar para 

fi m de expedição de laudo de cessação de periculosidade;

VII. Verificar os processos de condenados, definitivos ou não, nas varas 

criminais e nas de execução penal, quanto à expedição de guias de recolhimento 

para execução e quanto à soma/ unifi cação de penas;

VIII. Inspecionar estabelecimentos penais e delegacias de polícia que mantêm 

presos;

IX. Atualizar rotinas cartorárias das varas de execução penal e dar cumprimento 

às decisões proferidas no mutirão;

X. Possibilitar um levantamento das vagas existentes no Sistema Penitenciário 

em todo o Estado, para a imediata remoção dos presos condenados e custodiados 

em delegacias de polícia, à medida das vagas apuradas.

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-

carcerario/objetivos-detalhados.

E mais:

Com o objetivo de garantir e promover os direitos fundamentais na área 

prisional, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza, desde agosto de 2008, o 

Mutirão Carcerário.

Em síntese, a linha de atuação nos Mutirões é baseada em dois eixos: a garantia 

do devido processo legal com a revisão das prisões de presos defi nitivos e provisórios; 

e a inspeção nos estabelecimentos prisionais do Estado.

A iniciativa reúne juízes que percorrem os estados para analisar a situação 

processual das pessoas que cumprem pena, além de inspecionar unidades 

carcerárias, com o objetivo de evitar irregularidades e garantir o cumprimento da Lei 

de Execuções Penais.

Desde que o programa teve início, e após visitar todos os estados brasileiros, 

cerca de 400 mil processos de presos já foram analisados e mais de 80 mil benefícios 

concedidos, como progressão de pena, liberdade provisória, direito a trabalho 

externo, entre outros.

Pelo menos 45 mil presos foram libertados como resultado do programa, pois 

já haviam cumprido a pena decretada pela Justiça. No fi nal de 2009, o Mutirão 
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Carcerário do CNJ foi umas das seis práticas premiadas pelo Instituto Innovare, 

por atender ao conceito de justiça rápida e efi caz disseminado pela entidade.

O programa é conduzido pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização 

do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas 

(DMF).

Instituído pela Lei n. 12.106, de dezembro de 2009, o órgão tem a missão de 

verificar as condições de encarceramento, as ações de reinserção social dos 

presos, o andamento dos processos criminais, a execução penal e o atendimento 

aos adolescentes em confl ito com a lei. Com base no diagnóstico encontrado, 

o DMF recomenda a tomada de providências pelas instituições do sistema de 

Justiça, dos níveis federal, estadual e distrital.

Ressocialização - O DMF também desenvolve o Programa Começar de Novo, que 

administra, em nível nacional, oportunidades de estudo, capacitação profi ssional 

e trabalho para detentos, egressos do sistema carcerário, cumpridores de penas 

alternativas e adolescentes em confl ito com a lei.

Ainda nesse sentido, o Conselho fi rmou uma parceria com a Caixa Econômica 

Federal, que possibilita que presidiários com conta no Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) inativa há mais de três anos ou portadores de doença 

grave, autorizem um parente a retirar o dinheiro nas agências do banco. A medida 

deve benefi ciar 27 mil presidiários.

O Conselho concede ainda o Selo Começar de Novo a empresas, órgãos 

e instituições que possuem ações de destaque na área de ressocialização de 

detentos. Paralelamente a esses projetos, o DMF realiza o Projeto Efi ciência, que 

aprimora as rotinas de trabalho das Varas de Execução Penal.

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-

carcerario

Com efeito, a prevalecer a interpretação do Órgão fracionário - judicante - 

do TJPR, a iniciativa desejável, louvável e pertinente do CNJ, dos Tribunais de 

Justiça e dos Tribunais Regionais Federais estará sensivelmente comprometida, 

o que não pode ser aceito pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda mais diante 

da declaração de inconstitucionalidade proclamada no julgamento da ADPF 

347 MC/DF:

Custodiado. Integridade física e moral. Sistema penitenciário. Arguição de 

descumprimento de preceito fundamental. Adequação. Cabível é a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante 

das penitenciárias no Brasil. Sistema penitenciário nacional. Superlotação carcerária. 

Condições desumanas de custódia. Violação massiva de direitos fundamentais. 

Falhas estruturais. Estado de coisas inconstitucional. Confi guração. Presente quadro 

de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de 
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falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modifi cação depende 

de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, 

deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas 

inconstitucional”. Fundo Penitenciário Nacional. Verbas. Contingenciamento. Ante 

a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação 

das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. Audiência de custódia. Observância 

obrigatória. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do 

Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando 

o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 

24 horas, contado do momento da prisão.

(ADPF 347 MC, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 

09/09/2015, Processo Eletrônico DJe-031 divulg 18-02-2016 public 19-02-2016).

Incide, na espécie, portanto, a seguinte diretriz jurisprudencial (sem grifos 

no original):

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Contrato administrativo. Alegada violação ao art. 535 do CPC. 

Inexistência. Alegação de ofensa ao princípio do juiz natural. Art. 132 do CPC. 

Inocorrência. Arts. 21 e 128 do CPC, 884 do Código Civil e 59, parágrafo único, 

da Lei 8.666/93. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. Dever de 

indenizar. Acórdão de origem que, à luz das provas dos autos, concluiu que 

o contratante também deu causa à invalidação do contrato. Súmula 7/STJ. 

Sucumbência recíproca. Impossibilidade de revisão, em sede de recurso especial. 

Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

I. Não há falar em violação ao art. 535, II, do CPC, pois a prestação jurisdicional 

foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do 

acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo completo e 

exauriente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, 

contudo, solução jurídica diversa da pretendida pelo ora agravante.

II. Não prospera a alegada contrariedade ao art. 132 do CPC, por ofensa ao 

princípio do juiz natural, porquanto a Corte Especial deste Tribunal firmou 

entendimento no sentido de que “o princípio da identidade física do juiz não tem 

caráter absoluto. Assim, desde que não se vislumbre, no caso concreto, prejuízo 

a alguma das partes, é de se reconhecer como válida sentença proferida por juiz 

que não presidiu a instrução, ainda que tenha decidido como substituto eventual, 

em regime de mutirão” (STJ, AgRg no Ag 624.779/RS, Rel. Ministro Castro Filho, 

Corte Especial, DJe de 17/11/2008). Na hipótese, tendo os autos sido enviados ao 

Desembargador substituto, em razão de afastamento por férias, não há que se falar 

em ofensa ao princípio do juiz natural.

III. O acórdão recorrido, ao dirimir a controvérsia, não expendeu juízo de valor 

sobre os arts. 21 e 128 do CPC, 884 do Código Civil e 59, parágrafo único, da Lei 
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8.666/93, invocados na petição do Recurso Especial. Nesse contexto, a pretensão 

recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, da ausência de 

prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial 

-, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (“é inadmissível 

o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão 

federal suscitada”), na espécie.

IV. A alteração da conclusão do Tribunal a quo, no sentido de que a parte ora 

agravante também deu causa à nulidade do contrato, demandaria a análise do 

conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 

Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 345.645/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 26/09/2013.

V. Da mesma forma, o acolhimento das alegações da parte recorrente, no 

sentido de que incide, na hipótese, a regra do art. 21, caput, do CPC, em vista da 

sucumbência recíproca, exigiria, inevitavelmente, a análise do acervo probatório 

da causa, o que também encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.

VI. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 690.661/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016)

Processual Penal. Habeas corpus substituto de recurso especial. Não 

conhecimento do writ. Turma composta por juízes de 1º grau convocados. Ofensa 

ao princípio do juiz natural. Não ocorrência. Obediência às normas legais. Ordem 

não conhecida.

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 Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 597.133/

RS, fi rmou entendimento no sentido de que os julgamentos de recursos por órgãos 

fracionários de tribunais compostos majoritariamente por magistrados de primeiro 

grau convocados, não violam o princípio constitucional do juiz natural.

3. A convocação de magistrados de primeiro grau dá-se no interesse objetivo da 

jurisdição, substituindo Desembargadores funcionalmente afastados ou ampliando 

extraordinariamente o número de julgadores do órgão (mutirão), mas sempre a feitos 

genericamente atribuídos e no objetivo da mais célere prestação jurisdicional.

4. Independentemente do número de juízes convocados participantes do 

julgamento, sua atuação dá-se nas mesmas condições dos Desembargadores, 

válida sendo sua plena atuação jurisdicional.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 164.958/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

17/12/2015, DJe 17/02/2016)
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Agravo regimental no agravo de instrumento. Convocação de juízes. Regime 

de mutirão. Ofensa ao princípio do juiz natural. Inexistência.

1. A convocação de juízes para atuar em regime de mutirão, para casos específi cos, 

não acarreta ofensa ao princípio do juiz natural. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1.144.852/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

05/09/2013, DJe 22/10/2013)

Habeas corpus. Homicídios qualifi cados. Pronúncia. Alegação de ofensa aos 

princípios do juiz natural e do promotor natural. Improcedência. Mutirão judicial. 

Prisão preventiva. Garantia da ordem pública.

1. Improcede a alegação de ofensa ao juiz natural, porquanto a atuação de outros 

juízes no processo criminal aqui tratado decorreu de designação do Tribunal Estadual 

para trabalho em mutirão judicial na respectiva comarca.

2. Na espécie, não houve escolha de magistrados para julgarem este ou aquele 

processo. Pelo contrário, a designação se deu de maneira ampla e indiscriminada 

para a atuação, em período certo de tempo, em determinadas Comarcas do Estado 

do Piauí, de modo a conferir eficiência à prestação jurisdicional e efetividade ao 

princípio da duração razoável dos processos.

3. Noutro giro, não se vislumbra ofensa ao princípio do promotor natural, 

segundo o qual é vedada a escolha do chamado acusador de exceção, nomeado 

mediante manipulações casuísticas e em desacordo com os critérios legais 

pertinentes.

4. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, visto que 

evidenciada a sua necessidade para a garantia da ordem pública. No caso, o 

paciente teria encomendado a morte de seu desafeto e consentido com o 

homicídio de outra pessoa com o fi m de ocultar o crime.

5. A custódia encontra lastro no modus operandi das infrações e na 

periculosidade social do paciente, ex-Juiz no Estado do Piauí que, segundo consta 

da denúncia, é temido por ser líder da facção criminosa e estar envolvido em 

“homicídios, grilagem de terras, abusos e ameaças”.

6. Ordem denegada.

(HC 236.730/PI, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 

07/08/2012, DJe 20/08/2012).

Administrativo. Improbidade. Retirada dos autos. Início do prazo para recurso. 

Juíza designada. Meta 2. Competência. Súmula 83/STJ. Agravo regimental não 

provido.

1. “A retirada dos autos do cartório por procurador enseja a ciência 

inequívoca da parte, começando aí a contagem do prazo para recurso” (AgRg 
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no Ag 1.314.771/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 

25.2.2011). 2. O Tribunal a quo assim consignou na sua decisão: “Embora a ação 

civil tenha sido distribuída somente em 25.7.07, o julgamento por juíza designada 

para cumprimento da meta 2 de 2010 - que determinou o julgamento de todos 

os processos de conhecimento distribuidos em 1º grau, 2º grau e tribunais 

superiores, até 31.12.06 - não torna nula a sentença por incompetência absoluta. 

A sentença foi proferida por juíza designada para exercer suas funções na Unidade 

de Apoio Judicial em regime de mutirão, cuja competência para julgar os feitos 

que lhes são remetidos é excepcionalmente ampliada para cumprimento do 

estabelecido na meta 2” (fl . 246).

3. Tampouco se vislumbra ofensa ao art. 113 do CPC, pois a jurisprudência 

do STJ é fi rme no sentido de que “inexiste violação do princípio da identidade 

física do juiz quando não comprovado o efetivo prejuízo ao réu, nos casos em 

que há designação para o juiz atuar em vara, em regime de mutirão, para agilizar os 

processos em cumprimento às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça.” (AgRg no 

AREsp 204.031/PI, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 6.9.2013).

4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual 

entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a 

irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

(...)

7. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 392.424/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 06/06/2017, DJe 29/06/2017).

Agravo interno no agravo em recurso especial. Princípio do juiz natural. 

Magistrado designado em mutirão. Possibilidade. Alegação de excesso de prazo. 

Prolação da sentença. Fundamento inatacado. Recurso não provido.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, o princípio do juiz natural não 

tem caráter absoluto. O juiz titular pode ser substituído nas hipóteses do art. 132 do 

CPC/73, em cujo rol está incluída a expressão “afastado por qualquer outro motivo”, 

que admite o afastamento do magistrado em decorrência do regime de exceção ou 

mutirão para agilização da prestação jurisdicional.

2. Quanto ao excesso de prazo na prolação da sentença, a parte recorrente 

não cuidou de impugnar no recurso especial, de forma específi ca, os seguintes 

fundamentos do acórdão: prazo impróprio e aplicação do art. 249, § 1º, do 

CPC/1973, como seria de rigor. A subsistência de fundamento inatacado apto 

a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da 

pretensão recursal (Súmula n. 283/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 830.774/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 21/06/2016, DJe 24/06/2016).
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Penal. Processual Penal. Recurso especial. Latrocínio e ocultação de cadáver. 

Prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito do art. 211 do Código 

Penal. Réu menor de 21 anos à época dos fatos. Nulidade da sentença. Violação 

do princípio da identidade física do juiz. Não caracterização. Sentença proferida 

em regime de mutirão. Ausência de prejuízo para a defesa. Recurso não provido. 

Extinção da punibilidade pelo delito de ocultação de cadáver declarada de ofício.

(...)

4. A doutrina pátria e a jurisprudência desta Corte Superior são fi rmes em 

assinalar que o princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado 

de maneira absoluta, pois admite exceções que devem ser verifi cadas caso a caso.

5. Nesse sentido, este Tribunal Superior considera que a prolação de sentença, 

em regime de mutirão, por juiz diverso do que acompanhou a colheita da prova, não 

viola o princípio da identidade física do juiz, salvo quando efetivamente demonstrado 

o prejuízo sofrido pela parte. Precedentes.

6. No caso dos autos, não se constata a ocorrência de prejuízo com a prolação da 

sentença em regime de mutirão, uma vez que, ao contrário do que quer fazer crer o 

recorrente, as diligências determinadas após o encerramento da instrução foram 

provocadas pela própria defesa, apenas deferidas pela Juíza que presidia o feito 

em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

7. Recurso desprovido. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em 

relação ao delito de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), por ser 

matéria de ordem pública, e declarada extinta a punibilidade do recorrente 

quanto ao crime já mencionado.

(REsp 1.423.126/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado 

em 13/10/2015, DJe 03/11/2015)

Processual Civil. Recurso especial. Afastamento do juiz titular da causa. 

Ilegalidade não evidenciada. Nulidade da arrematação. Não intimação pessoal 

da executada. Aplicação de lei nova. Impossibilidade de retroação. Tempus regit 

actum.

1. O juiz titular pode ser substituído nas hipóteses do art. 132 do CPC, em cujo 

rol está incluída a expressão “afastado por qualquer outro motivo”, que admite o 

afastamento do magistrado em decorrência do regime de exceção ou mutirão para 

agilização da prestação jurisdicional.

2. No direito processual civil, vigora o princípio tempus regit actum, segundo 

o qual a lei processual nova tem aplicação imediata aos processos em curso, 

não podendo retroagir para alcançar atos processuais praticados antes de sua 

vigência.

3. O ato de arrematação consumado em momento anterior à edição da Lei n. 

11.382/2006 deve ter todos os seus efeitos regidos pela lei anterior.

4. Recurso especial desprovido.
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(REsp 1.391.261/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, 

julgado em 26/05/2015, DJe 29/05/2015).

Processual Penal. Habeas corpus substituto de recurso especial. Não 

conhecimento do writ. Turma composta majoritariamente por juízes de 1º grau 

convocados. Ofensa ao princípio do juiz natural. Não ocorrência. Obediência às 

normas legais. Ordem não conhecida.

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. Revendo a orientação anterior, por ocasião do julgamento do HC n. 109.456/DF 

a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que 

não constitui afronta ao princípio do juiz natural a composição majoritária do órgão 

julgador de Tribunal por juízes de 1º Grau, desde que legalmente convocados.

3. A convocação de magistrados de primeiro grau dá-se no interesse objetivo da 

jurisdição, substituindo Desembargadores funcionalmente afastados ou ampliando 

extraordinariamente o número de julgadores do órgão (mutirão), mas sempre a feitos 

genericamente atribuídos e no objetivo da mais célere prestação jurisdicional.

4. Independentemente do número de convocados participante do julgamento, 

sua atuação dá-se nas mesmas condições dos Desembargadores, válida sendo 

sua plena atuação jurisdicional.

5. Ordem não conhecida.

(HC 127.643/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

21/10/2014, DJe 04/11/2014).

Não confi gurada, portanto, na hipótese vertente, ofensa aos princípios 

do juiz natural, da legalidade e da segurança jurídica, não há que se falar em 

nulidade das decisões proferidas em regime de mutirão carcerário.

Ainda que assim não fosse, causa perplexidade a anulação, de ofício, pela 

5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, das decisões 

proferidas em sede de mutirão carcerário, quando referidos decisórios não foram 

objeto de recurso por parte do titular da ação penal, em manifesta afronta à 

Súmula 160 do STF, redigida nos seguintes termos: É nula a decisão do Tribunal 

que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os 

casos de recurso de ofício.

Tal procedimento caracteriza, data venia, violação do princípio non 

reformatio in pejus, conforme jurisprudência consolidada por este Tribunal (sem 

grifos no original):
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Habeas corpus. Impetração em substituição ao recurso cabível. Utilização 

indevida do remédio constitucional. Violação ao sistema recursal. Não 

conhecimento.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado 

como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específi co para tal fi m, 

circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da 

eventual possibilidade de atuação ex offi  cio, nos termos do artigo 654, § 2º, do 

Código de Processo Penal.

Homicídio qualificado tentado e corrupção de menores. Absolvição. Apelação 

do Ministério Público. Recurso interposto com base nas alíneas “a” e “d” do inciso 

III do artigo 593 do Código de Processo Penal. Anulação do julgamento com 

base em nulidade não arguida pelo órgão acusatório. Efeito devolutivo restrito 

à fundamentação do apelo. Aplicação dos Enunciados 160 e 713 da Súmula do 

Supremo Tribunal Federal. Coação ilegal caracterizada, concessão da ordem de 

ofício. 1. Em razão das peculiaridades das quais são revestidas as decisões do 

Tribunal do Júri, o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal é restrito aos 

fundamentos da sua interposição, previstos nas alíneas do inciso III do artigo 593 

do Código de Processo Penal. Enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal 

Federal.

2. Na espécie, embora a autoridade impetrada tenha analisado as teses 

sustentadas pelo Ministério Público, anulou o julgamento por fundamento que 

sequer foi mencionado nas razões recursais, ampliando, assim, o efeito devolutivo do 

reclamo, e agravando, independentemente de provocação, a situação do paciente, 

procedimento que caracteriza indevida reformatio in pejus e que constitui manifesta 

afronta ao enunciado 160 da Súmula do Supremo Tribunal do Federal. Precedentes 

deste Sodalício e do Pretório Excelso.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para cassar 

o aresto impugnado no que se refere à anulação de ofício do julgamento do 

paciente, determinando-se que o Tribunal de origem aprecie os demais pontos 

do recurso ministerial quanto a ele.

(HC 377.284/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

04/12/2018, DJe 12/12/2018)

Penal e Processo Penal. Recurso especial. Tráfi co de drogas. Dosimetria da 

pena. Apelo exclusivo da defesa. Manutenção da exacerbação da pena-base 

com base em argumento novo. Variedade e natureza da droga. Possibilidade. 

Reformatio in pejus. Não ocorrência. Nulidade da sentença declarada em favor 

de outro corréu. Inobservância do art. 384 do CPP. Determinação de aditamento 

da denúncia. Vício reconhecido, de ofício, em prejuízo do réu. Ofensa às Súmulas 

453 e 160 do STF. Recurso provido, em parte, em relação ao primeiro recorrente. 

Recurso provido, na totalidade, em favor do segundo recorrente.
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1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal 

de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em 

primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que 

se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação 

do réu. Precedentes. 2. Não há ilegalidade na decisão do Tribunal origem que, ao 

afastar a valoração negativa, feita em primeiro grau, da culpabilidade, da conduta 

social, da personalidade do agente e dos motivos do delito, manteve a pena 

majorada em seis meses de reclusão, pela aferição desfavorável da quantidade 

e da natureza das drogas apreendidas (54, 8g de cocaína, 25,27g de crack e 135g 

de maconha), atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 

3. Segundo entendimento fi rmado pelo STF, em sede de repercussão geral, no 

ARE 666.334/AM, está vedada a utilização da natureza e da quantidade da droga, 

cumulativamente, na primeira para aumentar a pena-base e na terceira fase da 

dosimetria da pena, para modular a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 

n. 11.343/2006, sob pena de indevido bis in idem (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJ 

6/5/2014). 4. Nos termos da Súmula 453/STF, “não se aplicam à segunda instância 

o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar 

nova defi nição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar 

não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem em manifesto confronto com a Súmula 

453/STF reconheceu, de ofício, a falta de correlação da denúncia com a sentença e 

declarou nulo o processo a fi m de que fosse observado o art. 384 do CPP. Ademais, 

é inadmissível a declaração de nulidade em prejuízo do réu, sem pedido expresso da 

acusação (Súmula n. 160/STF).

6. Recurso especial de Feliphe Dayvid Alves Ribeiro provido, em parte, 

para determinar que o Tribunal de origem proceda à nova dosimetria da 

pena, afastando o bis in idem ora identifi cado. Quanto ao recurso de Valderci 

Soares de Araújo, dou-lhe provimento total para absolvê-lo na Ação Penal n. 

0027.16.000.221-1.

(REsp 1.682.931/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

14/11/2017, DJe 22/11/2017)

Habeas corpus. Tráfi co ilícito de entorpecentes. Sentença condenatória com 

trânsito em julgado. Erro material corrigido quando da expedição da carta de 

guia. Impossibilidade. Indevida revisão criminal pro societate. Ordem concedida.

1. Tratando-se, como se trata, de Direito Penal adjetivo, não se pode falar em 

correção ex offi  cio de “erro material”, mormente em detrimento do réu.

2. Na esfera penal prevalece o princípio do non reformatio in pejus que impede 

o agravamento da situação do réu sem uma manifestação formal e tempestiva da 

acusação nesse sentido. Inteligência do enunciado n. 160 da Súmula do STF.

3. “Trata-se da cabal confi rmação do entendimento de que, neste, como noutros 

temas, o processo penal não é estruturado por princípios comuns ao processo civil, 
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senão por regras próprias, em razão da prevalência dos interesses públicos que 

constituem a substância e o objeto permanente do confl ito jurídico típico que se 

presta a decidir e, sobretudo, por força do valor supremo do jus libertatis, do qual o 

processo é concebido e disciplinado como instrumento de tutela”. (STF, HC 83.545/SP, 

Rel. Ministro Cesar Peluso, Primeira Turma, DJ 3.6.2006.)

4. Nesse viés, seja por nulidade absoluta, seja por erro material, não se pode 

agravar (quantitativamente ou qualitativamente) a situação do réu sem recurso 

próprio do acusador, sob pena de confi gurar indevida revisão criminal pro societate. 

Precedentes do STJ.

5. Ordem concedida para que no cumprimento da reprimenda imposta ao 

paciente seja observado o quantum de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de 

reclusão constante da parte dispositiva da sentença condenatória.

(HC 162.063/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

20/03/2012, DJe 29/03/2012)

Processual Penal. Habeas corpus. Tráfi co ilícito de entorpecentes. Absolvição do 

paciente em primeira instância. Reconhecimento, ex offi  cio, pelo e. Tribunal a quo, 

de nulidade, pela inobservância do rito previsto na Lei 10.409/02. Apelação do 

parquet que não demonstrou, em suas razões, a alegada nulidade. Incidência da 

Súmula n. 160, do Pretório Excelso.

I - Não cabe ao e. Tribunal a quo reconhecer, de ofício, nulidade não invocada no 

recurso da acusação, ainda que ela seja de caráter absoluto, devendo fi car limitado 

à matéria impugnada pelo recorrente, sob pena de infringência ao princípio da non 

reformatio in pejus.

II - Desta forma, “É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade 

não argüida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.” 

(Enunciado da Súmula n. 160, do Pretório Excelso)

III - In casu, restando o paciente absolvido em primeira instância do crime de 

tráfi co ilícito de entorpecentes a ele imputado, e evidenciado que tal Juízo convertera 

o feito para aplicar o rito previsto na Lei 10.409/02, acolhendo a defesa prévia como 

alegações preliminares, recebendo a denúncia e designando novos interrogatórios, 

verifi ca-se que o reconhecimento de ofício de nulidade ocorrida no processo, pelo 

Tribunal, mostra-se desfavorável ao ora paciente, confi gurando, assim, reformatio 

in pejus.

IV - Assim, não sendo possível, por ora, o atendimento do pleito para que seja 

mantida a absolvição do paciente pelo delito de tráfi co ilícito de entorpecentes, 

deve ser dada continuação ao julgamento do recurso quanto aos outros pontos 

levantados pelo Ministério Público.

Ordem parcialmente concedida.

(HC 93.631/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

06/03/2008, DJe 14/04/2008).
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Por fi m, no que tange ao pedido de extensão da ordem para benefi ciar 

outros sentenciados não relacionados no presente mandamus, de ressaltar que, 

sendo distintas as situações - haja vista a condenação por crimes diversos e/ou 

a penas diferentes -, incabível a extensão dos benefícios concedidos, porquanto, 

conforme o delito praticado, a longevidade da pena e o histórico prisional, cada 

preso terá, eventualmente, direito ao gozo de benefícios diferenciados, cabendo 

ao Juízo das Execuções Criminais a análise individualizada de cada encarcerado, 

até mesmo porque, diante do tempo decorrido, outros obstáculos à concessão 

das benesses poderão ter ocorrido.

Vejam-se, a propósito, mutatis mutandis, os seguinte julgados (sem grifos 

no original):

Recurso em habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado e roubo 

duplamente circunstanciado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. 

Excesso de prazo. Inexistência. Pedido de extensão. Aplicação do art. 580 do CPP. 

Inviabilidade. Situações dessemelhantes.

1. A prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para 

a garantia da ordem pública em razão da periculosidade do agente, revelada 

pelo modus operandi empregado: homicídio em que a vítima foi executada com 

diversos disparos de arma de fogo na cabeça, além de premeditação, pois a vítima 

foi monitorada até a sua execução, além de motivo torpe.

2. A necessidade de se garantir a aplicação da lei penal é patente diante do 

tempo em que o recorrente permaneceu foragido, já que sua prisão foi decretada 

em 11/7/2013 e somente foi efetivada em 14/1/2015.

3. Sendo distintas as situações dos corréus, o julgador não se obriga a estender-

lhes benefício concedido a um outro réu, consoante prescreve o art. 580 do Código de 

Processo Penal.

4. A confi guração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de 

prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, 

tendo em vista as peculiaridades do caso.

Precedentes.

5. No caso, houve um prolongamento natural de uma ação penal cujas 

peculiaridades não poderiam, via de regra, ensejar duração muito aquém da que 

ora se verifi ca, especialmente em se considerando que o recorrente é acusado de 

homicídio qualifi cado e roubo majorado, em conluio com outras duas pessoas, 

permaneceu homiziado por bastante tempo e foram interpostos vários recursos 

pela defesa (Súmula 64/STJ).

6. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 82.197/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

03/08/2017, DJe 14/08/2017)
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Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Não 

cabimento. Organização criminosa. Furto qualifi cado. Receptação qualifi cada. 

Prisão cautelar. Garantia da ordem pública. Pedido de extensão. Inviabilidade. 

Ausência de similitude fática. Excesso de prazo. Não ocorrência. Habeas corpus 

não conhecido.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento fi rmado pela Primeira 

Turma do col. Pretório Excelso, fi rmou orientação no sentido de não admitir a 

impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que 

implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja 

recomendável a concessão da ordem de ofício.

II - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta 

medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes da execução (provisória ou 

definitiva) da pena. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso 

demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a 

instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de 

Processo Penal (precedentes).

III - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em 

dados concretos extraídos dos autos, aptos a justifi car a necessidade de garantia 

da ordem pública, uma vez que o ora paciente responde a outros feitos criminais, 

além de ser reincidente, circunstâncias aptas a ensejar a custódia cautelar em 

virtude do fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - Não há como estender liberdade provisória se as circunstâncias fático-

processuais dos corréus agraciados com a medida são distintas.

V - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de 

fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o 

juízo de razoabilidade para defi nir o excesso de prazo, não se ponderando a mera 

soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes).

VI - No caso em exame, verifica-se que o juízo ordinário tem conferido 

celeridade ao feito, evidenciado, por exemplo, pelo desmembramento do 

processo, em que figuravam 8 réus, a fim de acelerar a instrução processual 

daqueles que já apresentaram resposta à acusação.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 358.801/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2016, DJe 31/08/2016).

Diante do exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem 

de ofício para cassar os acórdãos proferidos pelo Tribunal a quo nos Confl itos 

de Competência n. 0000756-05.2016.8.16.0009, 0000756-05.2016.8.16.0009, 

000653-91.2012.8.16.0009, 0000730-12.2013.8.16.0009, 0001704-
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64.2016.8.16.0067, 0001746-64.2014.8.16.0009, 0006309-02.2011.8.16.0173, 

na parte em que anularam, de ofício, as decisões concessivas de progressão de regime, 

e, em consequência, restabelecer as decisões concessivas de progressão de regime 

e/ou livramento condicional e/ou monitoração eletrônica, proferidas em sede 

de mutirão carcerário, em favor dos pacientes elencados na peça vestibular do 

presente habeas corpus, desde que não existam outro óbices, verifi cados após os 

referidos decisórios, impeditivos das citadas benesses.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 450.201-SP (2018/0114373-1)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Impetrante: Luciano de Freitas Santoro

Advogado: Luciano de Freitas Santoro - SP195802

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Paciente: Elize Araujo Kitano Matsunaga (Preso)

EMENTA

Habeas corpus impetração em substituição ao recurso cabível. 

Utilização indevida do remédio constitucional. Não conhecimento.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra 

o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê 

recurso especifi co para tal fi m, circunstância que impede o seu formal 

conhecimento. Precedente.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a 

verifi cação da eventual possibilidade de atuação ex off ício, nos termos 

do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.

Homicídio qualif icado. Dosimetria. Segunda fase conf issão 

qualifi cada. Alegação de teses que visam atenuar a responsabilidade do 

agente. Irrelevância. Ordem concedida de ofício.
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1. Mesmo nas hipóteses de confi ssão qualifi cada ou parcial, deve 

incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, se 

os fatos narrados pelo autor infl uenciaram a convicção do julgador. 

Inteligência da Súmula n. 545 do STJ.

2. A redução ou o aumento da pena deve observar critérios 

de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à 

reprovação e à prevenção do crime.

3. Na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado 

a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou 

reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

A utilização de fração superior depende de motivação concreta e 

idônea, o que não ocorre na espécie em relação à confi ssão qualifi cada 

apresentada.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 

fi xar a pena da paciente, em relação ao delito de homicídio qualifi cado, 

em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

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, não conhecer do pedido e conceder 

“Habeas Corpus” de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan 

Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente: Dr. Luciano de Freitas Santoro (p/pacte)

Brasília (DF), 21 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 28.3.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de habeas corpus substitutivo de 

recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de Elize Araújo 
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Kitano Matsunaga, em face de acórdão proferido pela col. Sétima Câmara de 

Direito Criminal do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da Apelação 

Criminal n. 0003475-85-2012.8.26.0052.

Segundo a denúncia, em 19.5.2012, a paciente matou seu marido e, em 

seguida, desmembrou o cadáver, com o objetivo de ocultar o crime. Em razão 

disso, foi condenada a 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime 

inicial fechado, pelo crime de homicídio qualifi cado (art. 121, § 2º, inciso IV, 

do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Estatuto Repressivo). 

A sentença foi integralmente confi rmada pelo Tribunal de Justiça, que negou 

provimento ao apelo defensivo.

Neste habeas corpus, a defesa postula a revisão da dosimetria da pena. Aduz 

que a atenuante da confi ssão deixou de ser aplicada sob o fundamento de que a 

ré tentou reduzir sua responsabilidade pelo crime. De acordo com o impetrante, 

a narrativa apresentada pela paciente foi íntegra e rica em detalhes, o que 

certamente infl uenciou o Conselho de Sentença, que a julgou culpada pelos 

fatos narrados na denúncia.

Assevera que ainda que a versão apresentada pela paciente tenha 

procurado diminuir o impacto do seu crime e benefi ciá-la de algum modo, 

esse fato é irrelevante para a incidência da circunstância atenuante, conforme 

a jurisprudência assentada nesta Corte Superior. Além disso, argumenta que as 

alegações de que a paciente não se mostrou arrependida ou disposta a colaborar 

com o desfecho da ação penal não são fundamentos válidos para afastar o 

benefício aqui pleiteado.

Por tudo isso, pleiteia o reconhecimento da circunstância atenuante da 

confi ssão, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, que deverá 

ser compensada com a agravante do art. 61, inciso II, alínea e (crime cometido 

contra o cônjuge).

O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fl s. 5.881-5.882).

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da 

impetração (e-STJ, fl s. 5.886-5.887).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Inicialmente, cumpre atestar a 

inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, 
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não sendo cabível a impetração de habeas corpus em substituição aos recursos e 

ações cabíveis, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme 

entendimento pacífi co no âmbito desta Corte Superior de Justiça.

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 

109.956/PR, buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso 

II, alínea “a”, da Constituição Federal, e nos artigos 30 a 32 da Lei n. 8.038/90, 

passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário perante aquela 

Corte em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que passou 

ser adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fi m de que fosse restabelecida 

a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de 

locomoção.

O alegado constrangimento ilegal, entretanto, será analisado para a 

verifi cação da eventual possibilidade de atuação ex offi  cio, nos termos do artigo 

654, § 2º, do Código de Processo Penal.

A pretensão deste writ é a revisão da dosimetria da pena aplicada, 

reconhecendo-se a atenuante da confi ssão.

Neste particular, sabe-se que a intervenção das Cortes Superiores se 

limita às hipóteses em que há evidente desproporcionalidade entre o crime e a 

sanção aplicada, ou quando se observa manifesto desacerto quanto à avaliação 

das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes ou causas de aumento ou 

diminuição.

Nas demais situações, cabe ao magistrado singular, secundado pelo 

Tribunal, a livre apreciação das peculiaridades de cada caso e, nos limites da 

discricionariedade vinculada, defi nir a reprimenda mais adequada à situação 

descrita.

Na espécie, as instâncias ordinárias justifi caram o afastamento da atenuante 

pelo fato de a ré ter tentado diminuir sua responsabilidade pelo crime. Isto 

porque, embora tenha assumido a autoria do homicídio, alegou ter agido sob 

domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima. A tese de 

homicídio privilegiado, contudo, não foi acolhida pelos jurados.

Segundo a eg. Corte paulista, a ré admitiu a prática dos delitos imputados 

em todas oportunidades em que foi ouvida, apresentando como justifi cativa para 

suas ações o fato de a vítima estar mantendo um relacionamento extraconjugal, 

que teria motivado uma acalorada discussão, durante a qual o ofendido desferiu 

um tapa no rosto da ora paciente. Segundo a autora, a vítima continuou a 
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ofendê-la verbalmente e a dizer que iria interná-la e que ela não tornaria a ver a 

fi lha do casal. Nesse momento, a ré teria atirado na cabeça da vítima (e-STJ, fl s. 

5.830-5.831).

As conclusões do Tribunal de origem mostram-se contrárias ao atual 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Ambas as turmas criminais 

fi rmaram compreensão no sentido de admitir a incidência da atenuante do art. 

65, inciso III, alínea d do Estatuto Repressivo sempre que a confi ssão, ainda que 

parcial ou qualifi cada, contribuir para o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo majorado. Condenação. 

Confissão parcial. Atenuação da pena. Possibilidade. Compensação com a 

agravante da reincidência. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de 

ofício.

(...)

2. A confissão do acusado, mesmo que parcial, deve ser reconhecida 

como atenuante da pena, quando utilizada pelo magistrado para firmar o seu 

convencimento, em conjunto com outros meios de prova.

3. No presente caso, as transcrições não deixam dúvida que a confi ssão do 

paciente, feita em juízo, mesmo que parcial, somada à prova oral produzida 

nos autos, foi determinante para o reconhecimento da autoria e consequente 

condenação.

(...)

6. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer 

a atenuante da confi ssão espontânea, realizar a compensação com a agravante 

da reincidência e reduzir a pena a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão 

e pagamento de 13 (treze) dias-multa, nos autos da ação penal originária n. 

0070692-20.2013.8.26.0050, da 30ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de 

São Paulo/SP. (HC 314.944/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015)

Penal. Agravo regimental no recurso especial. Art. 65, inciso III, do Código Penal. 

Atenuante da confi ssão espontânea. Incidência. Agravo regimental improvido.

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

parcial, deve ser considerada para atenuar a pena, sobretudo quando utilizada para 

dar suporte à condenação.

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.269.574/SP, Rel. Ministro Nefi  

Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)
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Essa posição atualmente está cristalizada no enunciado n. 545 da Súmula 

do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Quando a confissão for 

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

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

Esta Corte não faz distinção entre as diversas modalidades de confi ssão 

classificadas na doutrina. Admite-se a redução da pena mesmo naquelas 

hipóteses em que o agente agrega à sua narrativa teses defensivas, descriminantes 

ou exculpantes. Isso porque, nos termos do art. 200 do Código de Processo 

Penal, a confi ssão é cindível e cabe ao magistrado fazer a fi ltragem da narrativa 

apresentada, excluindo as alegações não confi rmadas pelos demais elementos 

probatórios e, no caso destes autos, as que não foram acolhidas pelos jurados.

No mesmo sentido:

Agravo regimental no recurso especial. Direito Penal. Art. 59 do CP. 

Comportamento da vítima. Impossibilidade de valoração negativa. Confi ssão 

qualifi cada. Confi guração da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Agravo 

regimental improvido.

(...)

2. O STJ já assentou que a confi ssão qualifi cada, quando efetivamente utilizada 

como elemento de convicção, enseja a aplicação da atenuante prevista na alínea “d” 

do inciso III do artigo 65 do CP.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.736.485/AL, Rel. Ministro 

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Penal e Processo Penal. Agravo regimental no recurso especial. Homicídio 

qualificado. Deficiência na fundamentação. Inocorrência. Não incidência da 

Súmula 284/STF. Atenuante da confi ssão espontânea. Necessidade de aplicação. 

Alegação durante os debates em plenário. Confi ssão qualifi cada. Irrelevância. 

Agravo desprovido.

(...)

4. Ademais, importa ressaltar que a confi ssão, mesmo que parcial ou qualifi cada, 

dará ensejo à referida atenuante.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.724.006/TO, Rel. Ministro 

Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018)

Portanto, o posicionamento adotado pelas instâncias antecedentes 

merece ser reformado, já que contrário ao entendimento jurisprudencial aqui 

consolidado.
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Reconhecida a presença da atenuante, cumpre analisar a segunda parte da 

insurgência, relacionada à fração de redução a ser aplicada.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que a redução ou o aumento 

da pena deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade 

e sufi ciência à reprovação e à prevenção do crime.

Assim, os precedentes desta Corte estabeleceram o critério de 1/6 (um 

sexto) sobre a pena-base, para cada atenuante ou agravante. Tal balizamento tem 

o objetivo de evitar a aplicação de frações aleatórias, ao arbítrio do magistrado, 

que podem se mostrar exorbitantes ou insufi cientes.

Ilustrando esse entendimento, cito o seguinte precedente:

Habeas corpus substituto de recurso próprio. Inadequação da via eleita. Tráfi co 

de entorpecentes. Pleito de redução da fração de aumento pela reincidência. 

Inviabilidade. Aumento da pena justifi cado ante a dupla reincidência do paciente. 

Inexistência de constrangimento ilegal. Habeas corpus não conhecido.

(...)

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do 

julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do 

agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos 

parâmetros legais ou de fl agrante desproporcionalidade.

- Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais 

de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, 

a jurisprudência desta Corte fi rmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima 

prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da 

dosimetria da pena, de modo que, em situações específi cas, é permitido o aumento 

superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta.

- Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar a pena na segunda 

fase da dosimetria, lastreou-se no fato de pesarem contra o paciente duas outras 

condenações defi nitivas (fl s. 61/71), fundamentação idônea e de acordo com o 

postulado da proporcionalidade. Precedentes.

- Habeas corpus não conhecido. (HC 291.414/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Homicídio qualificado. 

Circunstância atenuante. Confissão espontânea. Percentual de redução. 

Discricionariedade vinculada do julgador. Agravo regimental não provido.

1. Esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que cabe ao Magistrado, 

dentro da razoabilidade e proporcionalidade, fi xar a referida diminuição, tendo em 

vista que o Código Penal não estabeleceu limites para determinar a fração para 

reduzir a pena.
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2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 460.236/DF, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 20/03/2014, DJe 28/03/2014)

Assim, afi gura-se razoável, prudente e proporcional a adoção da fração de 

1/6 (um sexto) da pena-base fi xada para a redução da pena em face da atenuante 

da confi ssão.

No caso concreto, não se pode compensar a atenuante com a agravante já 

reconhecida. Apesar de ambas serem de caráter subjetivo, o fato do crime ter 

sido praticado contra o cônjuge (art. 61, II, e, do Código Penal) indica “a maior 

insensibilidade moral do agente, que viola o dever de apoio mútuo existente 

entre parentes” (NUCCI, Guilherme de Souza, Individualização da Pena, 3ª ed., 

RT: SP, 2009, p. 233). No mais, as peculiaridades da ação criminosa mostram 

circunstâncias especiais para majorar com maior rigor a reprimenda. Como 

concluiu o Tribunal a quo:

Ademais, no que tange ao aumento da pena em razão desta circunstância 

agravante, acrescenta-se que o quantum de aumento da sanção ante ao 

reconhecimento da mesma, revela-se igualmente adequado ao caso em tela, 

posto que o Código Penal não estabelece um aumento mínimo ou máximo da 

pena quando presente esta circunstância, estando a critério do Magistrado, desde 

que observados os princípios penais, o foi devidamente atendido no caso em 

tela. Visto que a ré matou e esquartejou o marido, na própria residência do casal, 

estando a fi lha pequena dormindo no quarto ao lado, posteriormente espalhando 

as partes do corpo do próprio esposo, pessoa que jurou amar e respeitar, em local 

ermo, retirando suas vestes, deixando o corpo apenas de cueca e exposto a ação 

do tempo e animais (e-STJ fl . 5.843).

Tal condição fática excepcionalíssima e de anormal reprovabilidade 

não encontra paralelo na confi ssão, que foi formulada, como apontado pelas 

instâncias ordinárias, de forma qualifi cada. Ainda que se reconheça a atenuante 

e, portanto, deva-se mitigar a reprimenda, tal situação aponta que a diminuição 

não deve ultrapassar aquilo que a jurisprudência desta Corte entende por 

mínimo.

Não fosse tal fato, a aplicação de fração superior a 1/6 dependeria de 

motivação concreta e idônea, o que, como visto, ocorre no caso da agravante, 

mas não da atenuante:

Constitucional e Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Roubo. 

Confissão espontânea parcial. Súmula/STJ 545. Manifestação valorada na 

formação do juízo condenatório. Incidência da atenuante e possibilidade de sua 
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compensação parcial com a agravante da reincidência. Réu multirreincidente. 

Flagrante ilegalidade não evidenciada. Writ não conhecido.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacifi caram orientação no sentido 

de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 

constatada a existência de fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o 

entendimento consolidado na Súmula/STJ 545, a atenuante da confissão 

espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualifi cada, 

quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, 

o que se infere na hipótese dos autos.

Precedentes.

3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento 

ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes 

genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu 

livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de 

aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação 

concreta e idônea.

4. Hipótese na qual o réu ostentava três condenações transitadas em julgado à 

época dos fatos sob apuração nos autos do processo-crime, tendo o magistrado 

processante procedido à compensação parcial da agravante da reincidência com 

a atenuante da confi ssão espontânea.

Por seu turno, o Colegiado de origem reconheceu que a confi ssão parcial não 

poderia repercutir na segunda fase do procedimento dosimétrico, tendo mantido 

o quantum de incremento de 1/5 adotado na sentença condenatória. Em verdade, 

considerando ser cabível aumento superior a 1/6 pela multirreincidência, bem 

como a possibilidade de compensação de um dos títulos condenatórios com a 

atenuante da confi ssão espontânea, remanescendo duas condenações a serem 

valoradas, não se revela desproporcional o aumento de 1/5 na segunda etapa do 

procedimento dosimétrico.

5. Writ não conhecido.

(HC 379.200/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

16/05/2017, DJe 19/05/2017)

Desta feita, passa-se ao novo cálculo da pena imposta a Elize Araújo 

Kitano Matsunaga.

A pena-base deve ser mantida em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda etapa, incide o aumento de 1/4 (um quarto) decorrente da 

agravante do art. 61, inciso II, alínea e, no montante de 03 (três) anos e 09 
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(nove) meses de reclusão, e a redução de 1/6 (um sexto), relativa à confi ssão, em 

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de especial aumento ou diminuição de 

pena.

Ante o exposto, por se afi gurar manifestamente incabível, não conheço deste 

habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício, para reduzir a pena aplicada à 

paciente em relação ao crime de homicídio qualifi cado para 16 (dezesseis) anos e 

03 (três) meses de reclusão.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 470.549-TO (2018/0247260-3)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Tocantins

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Tocantins

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

Paciente: Marciana Silva do Nascimento (Preso)

EMENTA

Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Tráfi co de drogas. 

Prisão preventiva. Segregação fundada na garantia da ordem pública. 

Risco de reiteração. Expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, 

além de petrechos. Fundamentação idônea. Substituição por prisão 

domiciliar. Cabimento. Art. 318-A do Código de Processo Penal. 

Princípios constitucionais da fraternidade e da dignidade da pessoa 

humana. Prioridade absoluta da criança. Habeas corpus coletivo n. 

143.641/SP. Prevalece a aplicação na parte que a lei não regulou – 

situações excepcionalíssimas. Preenchimento dos requisitos positivos 

e negativos para prisão domiciliar. Cumulação com medidas cautelares 

alternativas. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo 

de recurso próprio, a fi m de que não se desvirtue a fi nalidade dessa 
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garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade 

apontada é fl agrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a 

demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a 

presença de indícios sufi cientes da autoria. Exige-se, mesmo que a 

decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses 

excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, 

ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Na hipótese, foram apreendidos 653g (seiscentos e cinquenta 

e três gramas) de maconha, 406 g (quatrocentos e seis gramas) de 

“crack”, bem como 35,30g (trinta e cinco gramas e trinta centigramas) 

de “cocaína”, além de balança de precisão e outros materiais atinentes 

à trafi cância. Há notícia de que a paciente responde a outra ação penal 

pela prática do crime de tráfi co de drogas e organização criminosa, a 

indicar a possibilidade de risco de reiteração delitiva.

4. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou 

acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização 

judicial (art. 317 do Código de Processo Penal).

5. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela 

Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a 

prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 

12 anos e mulher responsável por pessoa com defi ciência, sempre que 

apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, 

parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

6. A normatização de apenas duas das exceções não afasta a 

efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 

143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o 

legislador não ter inserido outras exceções na lei, não signifi ca que o 

Magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar 

com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação 

teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. 

Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema 

Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva 

da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco 

direto e indireto à criança ou ao defi ciente, cuja proteção deve ser 

integral e prioritária.
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7. Assim, a separação excepcionalíssima da mãe de seu fi lho, com 

a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar 

direitos do menor ou do defi ciente, tendo em vista a força normativa 

da nova lei que regula o tema.

8. No particular, verifi ca-se que a recorrente, é mãe de três 

crianças menores de 12 anos – 5 anos 3 anos de idade, além de um 

terceiro fi lho, de 8 anos de idade, cuja certidão não fora juntada aos 

autos. No entanto, o benefício da prisão domiciliar foi negado ao 

argumento de que a paciente teria declarado “que quem mantém a 

casa é a sua avó e sua mãe e a criação dos 3 fi lhos também é feita em 

conjunto com mãe e avó”, motivação que não demonstra qualquer 

risco aos direitos das crianças ou perigo à convivência em família, que 

justifi que o indeferimento da prisão domiciliar.

- Embora a paciente seja investigada por tráfi co, não é reincidente; 

o fato que deu origem à prisão em exame não ocorreu na residência 

onde moram os fi lhos, bem como não envolveu atuação de organização 

criminosa, tanto que foi denunciada apenas pelo crime de tráfi co de 

drogas. Inexistência de excepcionalidade.

- Além disso, a situação dos autos também não se encaixa em 

nenhuma das exceções legais trazidas pela Lei 13.769/2018, mormente 

por não se tratar de delito praticado com violência ou grave ameaça, 

bem como não ter sido praticado contra os descendentes da paciente.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 

para substituir a prisão preventiva de Marciana Silva do Nascimento 

pela prisão domiciliar com aplicação adicional das medidas cautelares 

previstas nos incisos III e IX, do art. 319 do CPP, sem prejuízo da 

fi xação de outras julgadas adequadas pelo magistrado singular.

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 Ribeiro Dantas, 

Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro 

Relator.
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Brasília (DF), 12 de fevereiro de 2019 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 20.2.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de habeas corpus, 

com pedido liminar, impetrado em favor de Marciana Silva do Nascimento, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (HC n. 0018159-

37.2018.827.0000).

Consta dos autos que a paciente foi presa em fl agrante, sendo a custódia 

convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfi co de drogas 

pois, em tese, foi fl agrada, juntamente com os demais corréus e um menor de 

idade, guardando e mantendo em depósito substâncias entorpecentes, sem autorização 

legal ou regulamentar, consistente em 653 g (seiscentos e cinquenta e três gramas) 

da substância conhecida como “maconha”, 406 g (quatrocentos e seis gramas) da 

substância conhecida como “crack”, bem como 35,30 g (trinta e cinco gramas e trinta 

centigramas) da substância conhecida como “cocaína” (e-STJ fl . 42).

Irresignada com a imposição da prisão preventiva e requerendo a 

substituição da medida por prisão domiciliar, a defesa impetrou habeas corpus 

perante o Tribunal estadual. A ordem, contudo, foi denegada, recebendo o 

acórdão a seguinte ementa (e-STJ fl s. 10/11):

Ementa: Habeas corpus. Tráfi co ilícito de entorpecentes. Lei n. 11.343/2006. 

Prisão em fl agrante convertida em preventiva. Requisitos presentes. Revogação. 

Impossibilidade. Decreto fundamentado. Excesso de prazo não configurado. 

Substituição da cautelar pelo recolhimento domiciliar. Descabimento. Ordem 

denegada em defi nitivo. Decisão unânime.

1 - A paciente foi presa em fl agrante em 24/04/2018, quando capturada em 

fl agrante delito em razão de que ela e outras duas pessoas, estariam envolvidos 

no comércio de substâncias entorpecentes, porquanto estariam guardando 

e mantendo em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, “653 g 

(seiscentos e cinquenta e três gramas) da substância conhecida como “maconha’, 

406 g (quatrocentos e seis gramas) da substância conhecida como “crack”, bem 

como 35,30 g (trinta e cinco gramas e trinta centigramas) da substância conhecida 

como “cocaína”.
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2 - Aos dias 27/04/2018 a prisão em fl agrante fora convertida em preventiva, 

sob o fundamento de garantir a ordem pública - (Evento 19 do IP n. 0013682-

29.2018.827.2729).

3 - Impossível falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão 

preventiva quando não se evidencia lapso desproporcional entre sua decretação 

e a situação em que se encontram os autos da ação penal, que, na espécie, já 

teve, inclusive, designação de audiência para instrução, sem qualquer prova de 

retardamento em sua marcha.

4 - Destarte, conforme entendimento consolidado, eventuais condições 

pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fi xa, não 

têm o condão de, por si só, garantir a paciente a revogação da prisão preventiva, 

se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia 

cautelar.

5 - No mais a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de 

paciente com fi lho menor de 12 (doze) anos, somente será concedida se restar 

cabalmente demonstrado nos autos a sua necessidade. Assim, não havendo 

comprovação de que a criança dependa exclusivamente de cuidados especiais de 

sua mãe, não há como substituir a constrição cautelar pela domiciliar, inteligência 

do art. 318 do Código de Processo Penal.

6 - Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.

Na presente impetração (e-STJ fl s. 1/9), a defesa alega, em síntese, a 

ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente diante da 

ausência de fundamentação concreta capaz de demonstrar a necessidade de 

imposição da prisão preventiva.

Reitera o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, sob o 

argumento de que a paciente é mãe de três crianças menores de doze anos que 

moram com ela e dependem diretamente de seus cuidados (duas certidões de 

nascimento às e-STJ fl s. 48/49).

Declara que a paciente é primária, de apenas 21 (vinte e um) anos de idade 

e possui residência fi xa no distrito da culpa.

Ressalta que a recorrente já está presa há quase 5 (cinco) meses sem ter 

concluído audiência de instrução e julgamento, confi gurando, portanto, fl agrante 

constrangimento ilegal por excesso de prazo (e-STJ fl . 3).

Pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão de liberdade e, 

subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido às e-STJ fl s. 58/63
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O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento 

do writ e, caso conhecido pela sua denegação, recebendo o parecer a seguinte 

ementa (e-STJ fl . 88):

Habeas corpus substitutivo de recurso cabível na espécie. Não cabimento. 

Modificação de entendimento jurisprudencial. Restrição ao uso do remédio 

constitucional. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Fundamentação 

concreta. Excesso de prazo na formação da culpa não confi gurado. Filho menor de 

12 anos. Prisão domiciliar. Não cabimento. Precedentes. Manutenção da prisão que 

se impõe. Parecer pelo não conhecimento do writ. Se conhecido, porém, pela sua 

denegação.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Acompanhando a 

orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência 

desta Corte Superior fi rmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser 

utilizado como substituto de recurso próprio, a fi m de que não se desvirtue a 

fi nalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade 

apontada é fl agrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC 313.318/

RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgamento em 7/5/2015, DJ de 

21/5/2015; HC 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Th ereza de Assis 

Moura, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015.

No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a 

existência de ilegalidade fl agrante, circunstância que ora passo a examinar.

Busca-se, em síntese, neste writ, a revogação da prisão preventiva e, 

subsidiariamente, a substituição da prisão cautelar por domiciliar da paciente, 

acusada da prática do crime de tráfi co de drogas.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-

se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV 

e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em 

decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência 

da prova da materialidade do crime e a presença de indícios sufi cientes da 

autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do 

Código de Processo Penal.
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Exige-se, ainda, na linha perfi lhada pela jurisprudência dominante deste 

Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que prisão cautelar 

esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas 

sobre a gravidade do crime.

Destaco os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta 

Corte que traduzem bem essa compreensão: STF, HC n. 128.615 AgRg, Relator 

Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, publicado em 

30/9/2015; STF, HC n. 126.815, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator 

p/ Acórdão Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, 

publicado em 28/8/2015; STJ, HC n. 321.201/SP, Relator Ministro Felix 

Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; e STJ, HC n. 

296.543/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

2/10/2014, DJe 13/10/2014.

Eis os fatos denunciados (e-STJ 42, grifei):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de abril de 

2018, no período vespertino, os denunciados, com consciência e vontade, após 

adquirirem, foram flagrados guardando e mantendo em depósito substâncias 

entorpecentes, sem autorização legal ou regulamentar, consistente em 653 g 

(seiscentos e cinqüenta e três gramas) da substância conhecida como “maconha”, 

406 g (quatrocentos e seis gramas) da substância conhecida como “crack”, bem como 

35,30 g (trinta e cinco gramas e trinta centigramas) da substância conhecida como 

“cocaína”, conforme auto de prisão em fl agrante, depoimentos de testemunhas, 

auto de apreensão e exibição e laudo pericial defi nitivo n. 2.862/20181.

Segundo o apurado, Policiais Militares receberam informação de suposta 

comercialização de drogas, que estava sendo praticada pelo denunciado Mário 

César Leite de Sousa em sua residência, situada no Setor Taquari, na quadra T-30, 

área de invasão, nesta cidade. Prontamente foi efetuado diligências no referido 

local onde o denunciado foi surpreendido guardando no interior do imóvel um 

pedaço de tablete de maconha, que estava dentro de um rack.

O Magistrado de primeira instância fundamentou a necessidade da prisão 

preventiva da seguinte forma (e-STJ fl . 52):

(...)

Ressalte-se que a flagrada está sendo investigada em outros procedimentos 

referente ao mesmo tipo penal e declarou que quem mantém a casa é a sua avó e 

sua mãe e a criação dos 3 fi lhos também é feita em conjunto com mãe e avó. Neste 

caso, entendo conveniente, para instrução criminal que a conduzida, pelo menos 

por ora permaneça recolhida enquanto o Juiz Criminal competente realiza outras 
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diligências e assim decida quanto à manutenção de sua segregação. Sendo 

assim, entendo presentes tais fundamentos para a manutenção da segregação 

cautelar, bem como ausentes a possibilidade de aplicação das medidas cautelares 

diversas da prisão, converto a prisão em fl agrante de Marciana Silva do Nascimento, 

já qualifi cado, em prisão preventiva, devendo permanecer custodiado até ulterior 

decisão judicial em sentido contrário. Esta decisão serve como mandado de prisão. 

Decisão publicada em audiência. Os presentes

(...)

De maneira semelhante, posicionou-se o Tribunal Revisor, destacando, 

ainda, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (e-STJ 

fl s. 16/22, grifei):

(...)

Como se verifi ca das razões da impetração e dos documentos que compõem o 

inquérito policial na origem, a paciente encontra-se presa desde 24/04/2018, quando 

capturada em flagrante delito em razão dela e de outra duas pessoas, estarem 

“guardando e mantendo em depósito substâncias entorpecentes, sem autorização 

legal ou regulamentar, consistente em 653 g (seiscentos e cinquenta e três gramas) 

da substância conhecida como “maconha”, 406 g (quatrocentos e seis gramas) da 

substância conhecida como “crack”, bem como 35,30 g (trinta e cinco gramas e trinta 

centigramas) da substância conhecida como “cocaína”.

Saliento que ao contrário do que sustenta a parte impetrante, há provas 

da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, demonstrados no 

inquérito policial relacionado; pelas declarações colhidas quando da lavratura 

do aludido inquérito, mormente em razão das declarações dos policiais militares 

estaduais, que descreveram toda a abordagem realizado junto a paciente.

Registro inclusive que os entorpecentes apreendidos já estavam embalados, 

(doladas), bem como foi apreendida uma balança de precisão 4, o que leva a crer que 

há fortes indícios de que o tráfi co não foi fato isolado na vida da segregada.

(...)

Prosseguindo pontuo que quanto à aplicabilidade do artigo 318, CPP entendo 

que não assiste sorte a paciente. É certo que a Lei n. 13.257/2016, conhecida 

como Lei de Proteção à Primeira Infância, promoveu alteração no Código de 

Processo Penal prevendo, ao tratar de prisão domiciliar, a possibilidade de o réu, 

ao invés de fi car em prisão preventiva, permanecer recolhido em sua residência. 

Contudo, em regra, essa espécie de medida cautelar não versa em direito público 

subjetivo do agente delitivo, para tanto o dispositivo legal supramencionado 

afi rma que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, o 

que dá a ideia de faculdade do magistrado. As hipóteses para sua decretação 

devem ser aplicadas de forma restrita e diligente, conforme as peculiaridades do 
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caso concreto - (STF HC 134.069/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 

Julg. 21/06/2016).

(...)

Inclusive o mencionado dispositivo traz uma faculdade, não uma 

obrigatoriedade, assim, apesar da paciente ser genitora de duas crianças, 

conforme certidões de nascimentos anexadas ao evento 01, DOCPESS2/

DOCPESS3, neste instante levando-se em consideração que a paciente não 

demonstrou que seus fi lhos estejam exclusivamente sob os seus cuidados, não 

vejo argumentos para acolher o pedido de concessão de prisão domiciliar.

No mesmo norte também seguiu o parecer ministerial lançado ao evento 08, 

“cabe mencionar que além do procedimento em que restou presa em fl agrante delito, 

a paciente responde a outra ação penal pela prática de tráfi co de entorpecentes e 

organização criminosa, redundando na excepcionalidade a que o Supremo Tribunal 

Federal nos exorta avaliar – HC 143.641/SP”.

(...)

Como visto, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente 

fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos 

argumentos idôneos e sufi cientes ao cárcere provisório do paciente nas decisões 

transcritas, para garantir a ordem pública.

Destarte, foram apreendidos 653g de maconha, 406 g de “crack”, bem como 

35,30g de “cocaína”, além de balança de precisão e outros materiais atinentes à 

trafi cância. Outrossim, a paciente responde a outra ação penal pela prática 

do crime de tráfi co de drogas e organização criminosa, a indicar o risco de 

reiteração delitiva.

O Supremo Tribunal entende que “Não traduz manifesta arbitrariedade a 

decretação de prisão cautelar de acusado com quem foi apreendida expressiva 

quantidade de drogas, a revelar profundo envolvimento na atividade de tráfi co 

de drogas, com risco de reiteração delitiva e à ordem pública” (HC n. 109.111, 

Relator Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Primeira 

Turma, julgado em 21/08/2012, publicado em 6/3/2013)

Portanto, à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, entendo que a prisão 

preventiva está devidamente justifi cada para a garantia da ordem pública.

Noutro giro, quanto à prisão domiciliar, essa consiste no recolhimento do 

indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização 

judicial (art. 317 do Código de Processo Penal).
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Com efeito, os incisos IV e V do art. 318 do Código de Processo Penal 

autorizam o Juiz substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com 

fi lho de até 12 anos de idade pela prisão domiciliar.

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o 

agente for:

I -  maior de 80 (oitenta) anos;

II  - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III  - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de 

idade ou com defi ciência;

IV  - gestante;

V -  mulher com fi lho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI  - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do fi lho de até 12 

(doze) anos de idade incompletos.

Par ágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos 

estabelecidos neste artigo.

Sobre o tema, o plenário da Suprema Corte, por ocasião do julgamento 

do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 

318, IV e V) alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de 

crianças e defi cientes sob sua guarda, relacionadas no referido writ, bem ainda 

todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Todavia, o julgado excepcionou algumas situações: “(...) os casos de 

crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus 

descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser 

devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Em data recente sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, 

introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou 

responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão 

domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu fi lho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser 

efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas 

previstas no art. 319 deste Código.
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Embora o caput do art. 318 do CPP estabeleça que “Poderá o juiz substituir 

a prisão preventiva pela domiciliar (...)”, nas hipóteses dos incisos IV e V, o novo 

art. 318-A dispõe que “A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for 

mãe ou responsável por crianças ou pessoas com defi ciência será substituída por 

prisão domiciliar.”.

Vale destacar que essa divergência já havia sido afastada por ocasião do 

referido julgado, Habeas Corpus n. 143.641/SP, na medida em que concedeu 

a ordem, coletivamente, estabelecendo parâmetros a serem observados nas 

exceções pontuadas. Confi ra-se o voto, na parte que interessa:

Diante desse teor normativo, pergunta-se: quais devem ser os parâmetros para 

a substituição de que trata a lei?

A resposta, segundo as autoras e as amici curiae, está em que o “poderá”, 

constante do caput do artigo deve ser lido como “deverá”, para evitar que a 

discricionariedade do magistrado seja, na prática, usada de forma a reforçar a 

cultura do encarceramento.

Já para a Procuradoria-Geral da República, a resposta deve formulada caso 

a caso, sempre à luz da particularidade do feito em análise. Essa abordagem, 

contudo, parece ignorar as falhas estruturais de acesso à Justiça que existem no 

País.

Diante dessas soluções díspares, e para evitar tanto a arbitrariedade judicial 

quanto a sistemática supressão de direitos, típica de sistemas jurídicos que não 

dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais, a melhor saída, a meu 

ver, no feito sob exame, consiste em conceder a ordem, estabelecendo parâmetros a 

serem observados, sem maiores difi culdades, pelos juízes, quando se depararem com 

a possibilidade de substituir a prisão preventiva pela domiciliar.

Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição 

da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante 

das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres 

presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e defi cientes, nos termos do art. 

2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Defi ciências (Decreto 

Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN 

e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os 

casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra 

seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser 

devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício.

E esse é o entendimento adotado por esta Quinta Turma, sistematizado a 

partir do seguinte precedente:
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Agravo regimental no habeas corpus. Roubo, receptação, organização 

criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Substituição da prisão preventiva por 

domiciliar. Impossibilidade. Indeferimento liminar do writ. Súmula n. 691 do STF. 

Ausência de ilegalidade patente. Agravo regimental desprovido.

1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos 

constrangimento ilegal patente, apto a justifi car a superação do enunciado n. 691 

da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF.

2. O precedente da Suprema Corte invocado ao caso concreto foi interpretado 

em outras ocasiões pelo Superior Tribunal de Justiça, nas quais se sedimentou o 

entendimento segundo o qual constituem três exceções à concessão de prisão 

domiciliar nos termos do habeas corpus coletivo: a) crimes cometidos mediante 

violência ou grave ameaça, b) perpetrados contra os descendentes ou c) situações 

excepcionalíssimas.

3. Tratando-se de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, não 

há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão do 

mandamus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

HC n. 143.641/SP.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 438.607/CE, Rel. Ministro Joel Ilan 

Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018)

Com a publicação da nova lei, não resta dúvida que se trata de um poder-dever 

para o juiz aplicar o benefício, ressalvados os casos em que tenha cometido crime 

com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu fi lho ou dependente. 

Assim, forçoso reconhecer o caráter objetivo de aplicação da nova lei, com a 

substituição do termo poderá (art. 318, caput) por será (art. 318-A, caput), sempre 

que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, 

parágrafo único).

Concordando com esse ponto, destaco trecho de artigo publicado no site 

da Revista Consultor Jurídico:

A força impositiva da necessidade de ser reconhecido e efetivamente aplicado 

o benefício restou traçada na literalidade do texto legal do artigo 318-A, que 

substituiu o termo poderá por será, de modo que, nestes casos, não compete ao 

magistrado confrontar a possibilidade da prisão domiciliar com as necessidades 

da prisão preventiva. Isto não signifi ca, todavia, que a prisão domiciliar não possa 

ser aplicada inclusive nas hipóteses de crime cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa ou contra fi lho ou dependente. O que foi destacado é o caráter 

objetivo da aplicação da domiciliar às mulheres mães de crianças ou defi cientes 

e gestantes em situações que não envolvam as exceções apresentadas. (Tribuna 

da Defensoria: Indeferimentos de prisão domiciliar devem ser revistos, Por 
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Gina Kerly Pontes Moura, Jorge Bheron Rocha e Maria Noêmia Pereira, publicado 

em 1/1/2019 - https://www.conjur.com.br/2019-jan-01/indeferimentos-prisao-

domiciliar-revistos-lei#author)

Observa-se também que houve uma discreta ampliação do rol de 

benefi ciárias previstas no habeas corpus coletivo, incluindo a mulher responsável 

por pessoa com defi ciência. A decisão do Supremo Tribunal contemplava a mãe 

de defi ciente, e agora a prisão domiciliar será também concedida à mulher, 

não necessariamente mãe, desde que responsável por pessoa com defi ciência, 

que pode ser um fi lho, menor ou maior, ou mesmo outra pessoa, como marido, 

irmão, etc.

Tratando-se, portanto, de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e 

mulher responsável por pessoa com defi ciência, a regra é o deferimento da prisão 

domiciliar.

Quanto às exceções que foram positivadas, em que pese a ampliação do 

rol de benefi ciárias, não pairam maiores dúvidas. Assim, não cabe o benefício 

legal nos casos em que a mulher tenha “cometido crime com violência ou grave 

ameaça a pessoa” ou “contra seus descendentes”. Apenas um detalhe acerca 

do inciso II: ao mencionar “seus dependentes”, parece-me, a princípio, estar 

implícita também a vedação do benefício quando o crime for cometido contra 

a pessoa defi ciente pela qual a mulher é responsável, tendo em vista o objetivo 

maior de proteção prioritária da criança e da pessoa com defi ciência. Desse 

modo, a mulher que praticar crimes contra seus descendentes, ou contra pessoa 

defi ciente sob sua responsabilidade, incorre na vedação legal ao benefício da 

prisão domiciliar.

Feita essa breve observação, cumpre lembrar que esses dois parâmetros já 

estavam previstos no julgado do Supremo Tribunal Federal, hoje representados 

nos incisos I e II do novo art. 318-A do CPP. Porém, com relação as chamadas 

situações excepcionalíssimas, a nova lei nada regula.

Entendo que não se trata de um silêncio eloquente da norma, mas apenas 

como uma omissão legislativa e é assim que deve ser interpretado.

De fato – e aqui faço propositadamente uma redução ao absurdo da 

novidade legal, de forma a demonstrar a inevitabilidade da sua interpretação 

no sentido de que houve omissão legislativa –, a leitura do disposto em termos 

literais forçaria a concessão da prisão domiciliar a mãe que sequer convive ou 

criou os fi lhos, unicamente porque o crime não envolveu violência ou grave 

ameaça ou dirigiu-se contra a prole.
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A exceção da concessão do benefício em determinadas situações 

excepcionalíssimas deve, portanto, ao meu ver, subsistir. Como efeito, por meio 

desse parâmetro adicional era possível fazer um controle maior de conduta 

criminosas que, embora não alcançados pelas duas exceções, se revestiam de 

elevada gravidade, evidenciando um risco concreto de violação aos direitos da 

criança, ou uma ameaça acentuada à ordem pública.

Nesse sentido, temos muitos precedentes apontando como situações 

excepcionalíssimas, dentre as quais se destacam: (i) praticar o tráfi co de drogas 

na residência, com a presença ou mesmo participação das crianças; (ii) reincidir 

em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de 

penas, não abandonaram o mundo do crime; (iii) integrar perigosas organizações 

criminosas, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente 

quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando 

um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família, apenas 

para exemplifi car. Nessas hipóteses, percebe-se que a presença física da mãe 

ou responsável pode caracterizar violação de direitos que atinge diretamente as 

crianças menores ou dependentes.

A Constituição Federal prescreve que é dever do Estado assegurar a 

proteção integral e prioritária da criança (art. 227 da CF). E aqui, o olhar é para 

aqueles que sofrem injustamente as consequências dos atos praticados por mães 

que se encontram encarceradas, na medida em que seus fi lhos ou as pessoas sob 

sua dependência sofrem diretamente efeitos da condenação, com a separação 

física da genitora.

Assim, o propósito da lei não é conferir um salvo-conduto às mulheres 

que cometem crime sem violência ou grave ameaça, independente do risco que 

a sua liberdade possa oferecer aos fi lhos, à pessoa com defi ciência pela qual é 

responsável, ou mesmo à sociedade. Ao contrário, “o principal objetivo da novel 

lei, editada após a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu às custodiadas 

mães de fi lhos menores de 12 anos de idade o direito à prisão domiciliar, é a proteção 

da criança.”, como declarou o e. Ministro Presidente desta Corte, no período 

de férias forense, em decisão liminar em que examinou a aplicação do novo art. 

318-A do CPP (Habeas Corpus n. 491.003-PB, de 30/1/2019, Ministro João 

Otávio de Noronha, publicado em 4/2/2019).

De fato, ainda durante a discussão do projeto de lei no âmbito legislativo, 

concluiu a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ao 

tratar das limitações propostas à substituição da prisão preventiva por domiciliar, 
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previstas nos incisos I e II do novel art. 318-A do CPC, que “tal medida é 

acertada, pois não se pode olvidar que a criança deve ser resguardada de toda 

e qualquer presença que possa prejudicar a formação de sua personalidade 

e a construção de seus valores, em razão da sua condição de pessoa em 

desenvolvimento”.

Nessa direção, impossível ignorar que em determinadas situações – frise-

se, excepcionalíssimas, criminalmente concretas, e que deverão ser devidamente 

demonstradas – a mãe pode, até mais do que nas hipóteses expressamente 

previstas, ser presença que possa prejudicar a formação de sua personalidade e a 

construção de seus valores. Em tais casos, entendo que a proteção do menor deve 

prevalecer sobre o direito legalmente conferido a tais mulheres. Repita-se: o 

foco de tais disposições deve fi xar-se no menor ou, nos termos da novidade 

legal, no defi ciente.

Por isso, penso que a normatização de apenas duas das exceções já previstas 

no habeas corpus coletivo não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo 

nos pontos não alcançados pela norma. O fato de o legislador não ter inserido 

outras exceções na lei, não signifi ca que o Magistrado esteja proibido de negar o 

benefício quando se deparar com casos excepcionais. Tenho que deve prevalecer 

a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais 

vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema 

Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma 

pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança 

cuja proteção deve ser integral e prioritária, como determina a Constituição no 

art. 227, bem como à pessoa defi ciente.

Nesse sentido destaco uma breve análise disponível no site “Dizer o 

Direito”, de 21/12/2018:

A exceção 3 ainda é possível? O juiz poderá deixar de aplicar a prisão domiciliar em 

outras situações excepcionalíssimas?

Aqui temos o ponto mais polêmico da novidade legislativa. Teria sido um 

silêncio eloquente do legislador com o objetivo de superar, neste ponto, o 

entendimento do STF sobre o tema ou representaria uma simples omissão?

Particularmente, penso que a terceira exceção continua existindo. Isso porque 

ela foi fi xada pelo STF não por conta da interpretação da lei, mas sim com base 

em uma verdadeira construção (criação) jurisprudencial. As três exceções não 

eram previstas em nenhum lugar. Logo, parece-me que o fato de o legislador não 

ter encampado expressamente essa terceira exceção não signifi ca que ela não 

exista.
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O legislador não tem condições de prever todas as hipóteses excepcionais, 

sendo justifi cável que o magistrado, diante de um caso concreto, identifi que 

que a concessão da prisão domiciliar ameaçará a garantia da ordem pública/

econômica, a conveniência da instrução criminal ou que irá colocar em risco a 

aplicação da lei penal.

Contudo, como já dito, trata-se de tema que gerará debates e certamente 

haverá posições em sentido contrário. (Comentários à Lei 13.769/2018: prisão 

domiciliar e progressão especial para gestante e mulher que for mãe ou 

responsável por crianças ou pessoas com defi ciência, 21/12/2018 – https://

www.dizerodireito.com.br/2018/12/comentarios-lei-137692019-prisao.html)

É bom lembrar que a norma não consegue regular a realidade social 

(fática) em toda a sua extensão. Portanto, é certo que as exceções previstas nos 

dois incisos do art. 318-A do CPP não comportam todas as soluções dos casos 

concretos submetidos ao Poder Judiciário.

Nesse sentido são também as primeiras impressões sobre a nova lei escritas 

pelo Juiz de Direito do Distrito Federal, Fernando Barbagalo, acerca desse 

assunto:

É louvável o desiderato da nova lei na efetivação de princípios constitucionais 

de proteção à maternidade (art. 6º) e à infância (art. 227), seguindo também 

a linha estabelecida em orientações internacionais sobre o tema (Regras de 

Bangkok). Inobstante, certamente existirão casos em que essa automatização 

da prisão domiciliar causará perplexidade. Relevante notar que a formulação do 

dispositivo anterior, art. 318, (“Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela 

domiciliar”) permite margem interpretativa, afastando a substituição em casos 

excepcionais. Esta permissão não existe no novo dispositivo (art. 318-A). Mesmo 

o acórdão no habeas coletivo autorizava a manutenção da prisão preventiva nas 

“situações excepcionalíssimas” devidamente fundamentas. E essas situações, 

infelizmente, acontecem.

Apenas para ilustrar, em nossa triste realidade existem casos de mães de 

crianças e de gestantes reincidentes que obtiveram a liberdade e pouco depois 

foram presas vendendo drogas ou armazenando drogas nos locais em que 

residiam com seus pequenos. Neste sentido, citando apenas um de muitos 

precedentes, foi negada a substituição da prisão preventiva em domiciliar em 

razão da “considerável quantidade de drogas apreendida” (mais de 661g de 

cocaína; 45g de maconha; 122g de crack), com outros objetos (incluindo éter 

etílico e frascos de anestésicos) no interior da residência em que a mulher vivia 

com a fi lha. Compreendeu-se como excepcional a situação e a prisão preventiva 

mantida. (LEI 13.769/2.018: PRIMEIRAS IMPRESSÕES - JUIZ FERNANDO 

BARBAGALO HT TPS://WWW.TJDFT.JUS.BR/INSTITUCIONAL/IMPRENSA/

ARTIGOS/LEI-13-769-2-018-PRIMEIRAS-IMPRESSOES-JUIZ-FERNANDO-

BARBAGALO)
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Destaco ainda de outra publicação – “Breves comentários às Leis 13.769/18 

prisão domiciliar), 13.771/18 (feminicídio) e 13.772/18 (registro não autorizado 

de nudez ou ato sexual)” - produzida por especialistas na área, sob a coordenação 

científi ca do Prof. Rogério Sanches Cunha, e disponibilizada na internet:

A nosso ver, não andou bem o legislador. Acabou desconsiderando o 

cometimento de crimes graves como o já mencionado tráfico de drogas, 

a participação em associações e organizações criminosas voltadas à prática 

do próprio tráfi co, fraudes de grande vulto e até mesmo determinadas fi guras 

tipifi cadas na Lei 13.260/16, que trata do terrorismo.

A prisão domiciliar é, em si, uma medida de natureza cautelar e deve ser 

analisada sob as diretrizes estabelecidas no art. 292 do Código de Processo 

Penal, o qual dispõe que as medidas previstas no Título IX devem ser aplicadas 

de acordo com a necessidade e com adequação da medida à gravidade do crime, 

circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Ora, como apresentado, o novo dispositivo (art. 318-A) opõe-se abertamente 

às regras gerais para a concessão de cautelares, ignorando as circunstâncias 

do crime cometido, se a substituição é adequada e sufi ciente para impedir a 

reiteração delitiva e para garantir a aplicação da lei penal, a investigação ou a 

instrução criminal.

A substituição automática também acaba por violar o disposto no art. 5º da 

Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade. Diante do plexo de direitos e garantias 

explicitados na Constituição, tem o legislador (e o juiz) a obrigação de proteger os 

bens jurídicos de forma sufi ciente. Em outras palavras: é tão indesejado o excesso 

quanto a insufi ciência da resposta do Estado punitivo. A obrigação de que o 

juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar torna evidentemente falha a 

proteção de que se incumbe o Estado.

Por fi m, ainda que se admita a existência de um direito subjetivo da presa à 

concessão do favor legal, sempre haverá algum espaço para que o magistrado 

formule um conceito de ordem subjetiva. Assim, por exemplo, há que se analisar se 

a criança, fi lha da presa vive efetivamente sob sua companhia, pois é comum que 

se encontre sob a guarda de fato ou de direito de uma avó ou mesmo do pai. Em 

relação à pessoa portadora de defi ciência, ela pode, eventualmente, encontrar-

se internada em uma clínica, quando, então, os cuidados da detenta serão 

dispensáveis. Não se pode ignorar, também, o cabimento da preventiva como 

sanção processual para o caso de descumprimento injustifi cado do benefício 

legal. (Breves comentários às Leis 13.769/18 (prisão domiciliar), 13.771/18 

(feminicídio) e 13.772/18 (registro não autorizado de nudez ou ato sexual) 

https://s3.meusitejuridico.com.br/2018/12/9c20f715-breves-comentarios-as-leis-

13769-18-prisao-domiciliar-13771-18-feminicidio-e-13772-18.pdf )
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Ainda, não se pode esquecer que, se por um lado nos deparamos com a 

proibição de excessos contra direitos das crianças e dos defi cientes, por outro, o 

Estado não pode se omitir de promover a assegurar adequadamente a proteção 

dessas pessoas, quando concretamente ameaçadas. E aqui que não se pode perder 

de vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que orientam 

a aplicação das medidas cautelares em todo o espectro de opções previstas 

na norma processual penal – variando do total cerceamento da liberdade a 

alternativas mais brandas de controle social.

Assim, o risco que se busca afastar com a prisão preventiva (garantia da 

ordem pública, preservação da instrução criminal e assegurar a aplicação da 

lei penal), substituindo-a pela domiciliar, precisa ser cuidadosamente avaliado 

pelo Magistrado, na medida em que são fl exibilizados os controle/vigilância do 

Estado sobre a pessoa presa.

Entendo que esse equilíbrio desejado está presente na decisão da Suprema 

Corte, quando formulou um terceiro parâmetro para comportar as situações que 

chamou de excepcionalíssimas.

Em seu voto, o e. Ministro Ricardo Lewandovski avaliou especifi camente 

os casos de reincidentes. Sua excelência faz a seguinte recomendação: “Quando 

a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às 

circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as 

regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade 

da prisão.”. Logo em seguida, aponta como uma das soluções, fazendo uso do 

termo poderá, a aplicação de medidas cautelares, “Se o juiz entender que a prisão 

domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações”.

Vale enfatizar que o indeferimento excepcional do benefício não prescinde 

de uma análise aprofundada dos casos concretos, à luz do interesse prioritário 

do menor ou do deficiente, em decisões que “deverão ser devidamente 

fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício”, como consignado no 

voto do Relator.

Ainda sobre esse ponto, vale lembrar que o Eminente Ministro do 

Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, em 4/4/2016, ao decidir o HC n. 

134.734/SP, advertiu que é preciso analisar também a conduta e a personalidade 

da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, 

concluindo: “Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada 

ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão 

domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite 
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o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o 

magistrado na concessão da prisão domiciliar”.

Nessa mesma linha de raciocínio, manifestou-se o e. Ministro Sebastião 

Reis, ao apreciar a liminar em que se questiona a aplicação da nova Lei n. 

13.769/2018, grifei):

Ressalta-se que, mesmo atendido o requisito de ser mãe de criança com defi ciência, 

o benefício pode ser afastado quando, fundamentadamente, o órgão julgador, 

ante dados concretos, demonstre situação em que se revele inadequada a prisão 

domiciliar (periculum libertatis), sob pena de se conferir uma carta de indenidade 

absoluta a todas as mulheres gestantes ou mães de crianças com defi ciência. (Habeas 

Corpus n. 479.584-PR, Ministro Sebastião Reis Júnior, de 1º/2/2018, publicada em 

08/02/2019)

Em conclusão: as situações excepcionais ainda subsistem e carecem de 

solução jurídica adequada, sempre à luz da força impositiva da nova norma, 

mas sem violar direitos e garantias dos menores ou defi cientes envolvidos. 

Por essas razões é que entendo que permanece válida a terceira exceção 

prevista no acórdão do habeas corpus coletivo, com aplicação já sedimentada 

na jurisprudência desta Corte. Registre-se, no ponto, mais uma vez, que tais 

exceções são excepcionalíssimas, pois a regra é o deferimento da prisão domiciliar.

No particular, verifi ca-se que a paciente é mãe de três crianças menores de 

12 anos, Luiz Felipe Bandeira Silva – 05 anos de idade, Fernanda Vitória Silva 

Mendes – 03 anos de idade, além de um terceiro fi lho, de 8 anos de idade, cuja 

certidão não fora juntada aos autos. E, como se viu das transcrições, o benefício 

da prisão domiciliar foi negado ao argumento de que a paciente teria declarado 

“que quem mantém a casa é a sua avó e sua mãe e a criação dos 3 fi lhos também 

é feita em conjunto com mãe e avó.”.

Com efeito, a necessidade dos cuidados nos primeiros anos de vida da 

criança é indiscutível, sendo presumida a indispensabilidade da presença física 

da mãe para o desenvolvimento físico e emocional equilibrado. Assim, como 

consignado neste voto, a separação excepcionalíssima da mãe (com a decretação 

da prisão) somente pode ocorrer quando violar direitos dos fi lhos, tendo em 

vista a força normativa da nova lei que regula o tema.

Veja-se ainda que, embora a paciente seja investigada por tráfi co, não é 

reincidente, o fato que deu origem à prisão em exame não ocorreu na residência 

onde moram os filhos, bem como não envolveu atuação de organização 

criminosa, tanto que foi denunciada apenas pelo crime de tráfi co de drogas.
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Além disso, a situação dos autos também não se encaixa em nenhuma 

das exceções legais trazidas pela Lei 13.769/2018, mormente por não se tratar 

de delito praticado com violência ou grave ameaça, bem como não ter sido 

praticado contra os descendentes da paciente.

De mais a mais, deve-se lembrar que o regime jurídico da prisão domiciliar, 

especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional dos 

fi lhos do agente, e as inovações trazidas pelas Leis n. 13.257/2016 e 13.769/2018 

decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da 

fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).

A respeito do tema, é preciso recordar:

a) O princípio da fraternidade é uma categoria jurídica e não pertence apenas às 

religiões ou à moral. Sua redescoberta apresenta-se como um fator de fundamental 

importância, tendo em vista a complexidade dos problemas sociais, jurídicos e 

estruturais ainda hoje enfrentados pelas democracias. A fraternidade não exclui 

o direito e vice-versa, mesmo porque a fraternidade enquanto valor vem sendo 

proclamada por diversas Constituições modernas, ao lado de outros historicamente 

consagrados como a igualdade e a liberdade;

b) O princípio da fraternidade é um macroprincípio dos Direitos Humanos 

e passa a ter uma nova leitura prática, diante do constitucionalismo fraternal 

prometido na CF/88 (preâmbulo e art. 3º);

c) O princípio da fraternidade é possível de ser concretizado também no âmbito 

penal, através da chamada Justiça restaurativa, do respeito aos direitos humanos e da 

humanização da aplicação do próprio direito penal e do correspondente processo penal. 

As Leis n. 13.257/2016 e 13.769/2018 decorrem desse resgate constitucional.

Desse modo, deve ser a ordem concedida de ofício, para deferir à paciente 

a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos legais. De 

modo a obstar a continuidade das supostas condutas praticadas pela paciente, 

conveniente a fixação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 

319, incisos III (proibição de manter contato com outros denunciados) e IX 

(monitoramento eletrônico), do Código de Processo Penal, sem prejuízo da 

fi xação de outras julgadas adequadas pelo magistrado singular.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de 

ofício para substituir a prisão preventiva de Marciana Silva do Nascimento pela 

prisão domiciliar, nos termos acima expostos.

É como voto.
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HABEAS CORPUS N. 491.895-GO (2019/0033105-6)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Impetrante: Hiago Fontineles Aguiar e outro

Advogados: Homero Pinto Figueiredo - GO046994

Hiago Fontineles Aguiar - GO045342

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Paciente: Rodrigo Goncalves de Alcantara

EMENTA

Processo Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso. Inadequação. 

Tráfi co de drogas. Trancamento da ação penal. Interceptação telefônica. 

Acesso de mensagens de texto via whatsapp. Ausência de autorização 

judicial. Garantias constitucionais. Art. 5º, X e XII, da CF. Art. 7º da 

Lei n. 12.965/2014. Nulidade. Não ocorrência. Presença de justa causa 

para a persecução penal. Habeas corpus não conhecido.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram 

orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo 

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

conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de 

fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A Constituição Federal de 1988 prevê como garantias ao 

cidadão a inviolabilidade da intimidade, do sigilo de correspondência, 

dados e comunicações telefônicas, salvo ordem judicial.

3. A Lei n. 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da 

Internet, em seu art. 7º, assegura aos usuários os direitos para o uso 

da internet no Brasil, entre eles, o da inviolabilidade da intimidade e 

da vida privada, do sigilo do fl uxo de suas comunicações pela internet, 

bem como de suas comunicações privadas armazenadas.

4. A quebra do sigilo do correio eletrônico somente pode ser 

decretada, elidindo a proteção ao direito, diante dos requisitos próprios 

de cautelaridade que a justifi quem idoneamente, desaguando em um 

quadro de imprescindibilidade da providência. (HC 315.220/RS, 

Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

15/09/2015, DJe 09/10/2015).
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5. Com o avanço tecnológico, o aparelho celular deixou de 

ser apenas um instrumento de comunicação interpessoal. Hoje, é 

possível ter acesso a diversas funções, entre elas, a verifi cação de 

mensagens escritas ou audível, de correspondência eletrônica, e de 

outros aplicativos que possibilitam a comunicação por meio de troca 

de dados de forma similar à telefonia convencional.

6. Por se encontrar em situação similar às conversas mantidas 

por e-mail, cujo acesso exige prévia ordem judicial, a obtenção de 

conversas mantidas pelo programa whatsapp, sem a devida autorização 

judicial, revela-se ilegal.

7. Hipótese que que se mostra controvertida a questão relativa à 

autorização ou não pelo paciente de acesso às conversas de whatsapp 

obtidas de seu celular, uma vez que franqueada por duas vezes a 

permissão, inclusive constando termo assinado pelo paciente, em sede 

policial, o que foi posteriormente negado por ocasião da audiência de 

custódia.

8. A jurisprudência dos tribunais superiores admite o trancamento 

do inquérito policial ou de ação penal, excepcionalmente, nas hipóteses 

em que se constata, sem o revolvimento de matéria fático-probatória, 

a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade, a 

atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não se 

observa neste caso.

9. No caso em exame, a persecução penal não se iniciou baseada 

exclusivamente em razão da prova obtida no celular do paciente, mas 

sim em momento anterior, por ocasião de sua prisão em fl agrante 

portando 5g de maconha, além de ter em depósito 16g de cocaína, o 

que, por certo, demonstra a existência de justa causa para ação penal 

pelo crime de tráfi co de drogas.

10. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, 

Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. 

Ministro Relator.
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Sustentou oralmente: Dr. Homero Pinto Figueiredo (p/pacte)

Brasília (DF), 07 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 13.5.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de habeas corpus substitutivo 

de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodrigo 

Goncalves de Alcantara, apontando como autoridade coatora o Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás.

Consta dos autos que o paciente foi preso em fl agrante em 23/2/2018 e 

denunciado pela suposta prática do delito tipifi cado no art. 33, caput, da Lei 

n. 11.343/2006. Na audiência de custódia, homologado o fl agrante, o Juízo de 

primeiro grau concedeu-lhe liberdade provisória, aplicando medidas cautelares.

Objetivando o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, a 

defesa impetrou habeas corpus no TJGO, que denegou a ordem, nos termos da 

seguinte ementa:

Ementa: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Processo criminal. Alegação de 

nulidade. Violação do sigilo de dados do aparelho celular do paciente. Pedido 

de trancamento do procedimento penal. Presença de elementos informativos no 

sentido de ter havido autorização. Necessidade de análise e de confronto de provas. 

Ausência de liquidez e certeza. Inexistência de constrangimento ilegal. Por faltar 

certeza e liquidez na alegação de que houve violação do sigilo de dados do 

aparelho celular do paciente, haja vista a presença de elementos informativos no 

sentido de que ele autorizou o acesso, de modo que a constatação da ilegalidade 

depende não só de uma análise aprofundada das provas, mas também de um 

confronto do material probatório, o que não é viável no âmbito do procedimento 

sumaríssimo do writ, julga-se improcedente o pedido de trancamento do 

processo penal, denegando-se a ordem de habeas corpus postulada, porque não 

fi ca caracterizada, sem margem para dúvida, a invalidade sustentada na petição 

inicial. Ordem denegada. (e-STJ, fl . 184).

Neste writ, os impetrantes sustentam a ocorrência de fl agrante ilegalidade 

na instauração da ação penal em desfavor do paciente, uma vez que a denúncia 

baseou-se “única e exclusivamente nas mensagens do aplicativo Whatsapp, que 
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fora invadido pela autoridade policial sem qualquer autorização para tanto” 

(e-STJ, fl . 12). 

Alegam que, “Ao contrário do que afi rma a denúncia, não houve qualquer 

autorização do Paciente à autoridade policial para que este ou qualquer outra 

pessoa, tivesse acesso à seus dados no celular, o que o próprio Paciente, fez 

questão de deixar bem claro em sede de audiência de custódia” (e-STJ, fl . 13).

Ressaltam, ainda, que esta Corte já enfrentou o tema, concluindo pela 

ilicitude da prova obtida por meio de interceptação sem a autorização de ordem 

judicial de conversas mantidas pelo programa whatsapp.

Afi rmam, por fi m, que não há falar “em validade das provas obtidas sem 

autorização judicial, devendo ser desentranhada do processo toda e qualquer 

prova derivada deste, em obediência a teoria dos frutos da árvore envenenada” 

(e-STJ, 17).

Requerem, assim, a concessão da ordem, para “para trancar, por falta de 

justa causa, a ação penal n. 201800220680, em trâmite na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Inhumas/GO, determinando o desentranhamento da prova tida 

como ilícita, bem como todas as outras que daquela tenham derivado, de forma 

direta ou indireta.” (e-STJ, fl . 25).

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não cabimento do writ.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Esta Corte e o Supremo 

Tribunal Federal pacifi caram orientação no sentido de que não cabe habeas 

corpus substitutivo 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.

Nesse contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa a fi m de 

verifi car eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de 

ofício.
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Cinge-se a controvérsia dos autos à legitimidade do acesso pela autoridade 

policial, na hipótese de prisão em fl agrante, dos dados armazenados no aparelho 

celular do agente detido, sem a devida autorização judicial prévia.

Narram os autos que o paciente foi preso em fl agrante em 23/2/2018 e 

denunciado pela suposta prática do delito tipifi cado no art. 33, caput, da Lei 

n. 11.343/2006. Na audiência de custódia, homologado o fl agrante, o Juízo de 

primeiro grau concedeu-lhe liberdade provisória, aplicando medidas cautelares.

Para melhor elucidação do tema, colho a seguinte narrativa constante do 

auto de prisão em fl agrante:

[...]

Passou a autoridade, sob o compromisso do seu cargo, a declarar: após 

recebermos informação que resultou na lavratura da Denúncia de número 

99/2018 datada em 20 de fevereiro de dois mil e dezoito, ás dez horas e quatorze 

minutos, através do aplicativo Whatsapp desta Delegacia, dando conta de que o 

conduzido estaria fazendo a venda de entorpecente na cidade de Damolândia-

GO, tendo o denunciante ainda informado que o endereço do conduzido [...] e 

que o conduzido costumava esconder as dorgas no quintal de sua residência, na 

oportunidade o denunciante também encaminhou uma fotografi a do conduzido. 

Com base na citada Denúncia realizamos uma investigação policial, que culminou 

na noite de ontem numa campana nas imediações do endereço do conduzido, 

onde por volta da meia-noite, o conduzido ao sair de residência foi abordado 

pela equipe, revistado e com ele encontrado uma porção de maconha embalada 

em saquinho plástico tipo zip, durante a bordagem o aparelho de celular do 

conduzido não parava de tocar, ligações de usuários pedindo droga. Em seguida, 

com a permissão do conduzido, adentramos a sua residência, momento em que 

foram encontradas mais treze porções de cocaína embaladas individualmente 

em saquinhos tipo zip. O conduzido após autorizar a verifi cação e análise em seu 

aparelho de celular marca Samsung [...], foi constatado conteúdo relacionado 

ao tráfico de dorgas que será transcrito após a devida autorização judicial, 

confi rmando-se com isto a Denúncia em tela. O conduzido foi indagado acerca 

das drogas e mensagens no aparelho celular, oportunidade em que respondeu 

que “apenas salvava” os usuários e não vendia drogas. (e-STJ, fl . 47).

Interrogado pela autoridade policial, o paciente declarou “que mantém 

em silêncio. Que o interrogando autorizou e autoriza o acesso ao conteúdo das 

mensagens de aplicativo de seu telefone celular, que foi apreendido. E reafi rma 

que quanto a acusação se mantém em silêncio, alegando que está sem advogado” 

(e-STJ, fl . 51).

Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o TJGO, que 

denegou a ordem, sob os seguintes fundamentos:
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Com relação ao fundamento jurídico desta demanda propriamente dito, de se 

pontuar que o trancamento de ação penal somente é admissível nas hipóteses 

de inequívoca demonstração da inexistência do crime, de patente atipicidade, de 

extinção da punibilidade ou quando ausentes quaisquer indícios de autoria ou a 

prova da materialidade do delito.

Em par com isso, afi gura-se pertinente consignar que o habeas corpus tem 

procedimento sumaríssimo - a requisição de informações ao juiz e a colocação em 

mesa para julgamento na primeira sessão são exemplos dessa sumariedade - e, 

portanto, as colocações deduzidas na petição inicial devem vir acompanhadas 

dos elementos comprobatórios da sustentada coação ilegal.

Mas não basta que a petição inicial esteja amparada em documentos 

indicativos da ilegalidade, pois é preciso, para o deferimento do writ, que os 

elementos de convicção que informam o habeas corpus sejam claros e precisos, 

não ficando na dependência de sua valoração com outros elementos de 

convicção, pois isso é próprio do processo penal comum.

E isso é ainda mais imprescindível quando a cessação do constrangimento 

ilegal que se aduz depende do trancamento do processo penal, pois essa 

providência representa medida excepcional.

No caso concreto, não se entrevê a presença do direito líquido e certo afi rmado, 

porque não é viável alcançar a conclusão insofi smável de que houve violação 

do sigilo de dados do aparelho celular do paciente, pois existem elementos 

informativos que prenunciam ter havido autorização dele para que os policiais 

acessassem não só o seu domicílio, mas também o seu aparelho celular.

De fato, as declarações da policial civil Marielles de Souza Arrais indicam 

que, no dia 20/2/2018, foi lavrada a notitia criminis 99/2018, recebida por meio 

do Whatsapp do Distrito Policial, dando conta de que o ora paciente estava 

vendendo drogas em sua residência, localizada no Ricardino Furtado Fernandes, 

quadra 2, lote 10, bairro Jardim Esperança, no município de Damolândia-GO, que 

é distrito judiciário da Comarca de Inhumas-GO, que ele costumava esconder o 

material ilícito no quintal de sua morada; que, daí, iniciou-se uma investigação 

policial; que, após uma campana nas imediações do endereço do ora paciente, 

ele foi abordado, ao que foi desvendada uma porção de maconha; que, durante a 

abordagem, o celular do acusado não parava de tocar; que, com a permissão do 

denunciado, os policiais entraram no domicílio do paciente, onde foram avistadas 

mais 13 (treze) porções de cocaína; que, também com autorização do paciente, os 

policiais acessaram o seu aparelho celular, ao que puderam verifi car diálogos no 

sentido do comércio de drogas ilegais.

Com isso, deve-se admitir que o desfecho pretendido pelo impetrante 

depende não só de uma análise da prova, mas também de um balanço do 

conjunto probatório, que se dizer, de um confronto de elementos de persuasão, 

o que não é permitido no writ, como vem reiterando a jurisprudência desta 1ª 

Câmara Criminal:
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[...]

Portanto, como o objetivo desta ação constitucional requer avaliação e 

confronto do conjunto probatório, não é possível constatar de plano a ilegalidade 

suscitada.

Ao teor do exposto, acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça, julgo 

improcedente o pedido, denegando-se a ordem de habeas corpus requerida.

Como cediço, a Constituição Federal de 1988 prevê como garantias ao 

cidadão a inviolabilidade da intimidade, do sigilo de correspondência, dados e 

comunicações telefônicas, salvo ordem judicial:

Art. 5º.

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 

sua violação;

[...]

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráfi cas, 

de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 

judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fi ns de investigação 

criminal ou instrução processual penal; [...].

Ao regulamentar a matéria, a Lei n. 9.296/1996 estabeleceu:

Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, 

para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará 

o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, 

sob segredo de justiça.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fl uxo de 

comunicações em sistemas de informática e telemática.

[...]

Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também 

a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze 

dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do 

meio de prova.

Por sua vez, a Lei n. 9.472/1997 (Lei das Telecomunicações) prevê que:

Art. 3º O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:

[...]
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V - à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e 

condições constitucional e legalmente previstas; [...].

Já a Lei n. 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, 

estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no 

Brasil:

Art. 7º: O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário 

são assegurados os seguintes direitos:

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

II - inviolabilidade e sigilo do fl uxo de suas comunicações pela internet, salvo 

por ordem judicial, na forma da lei;

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo 

por ordem judicial; [...].

De fato, com o avanço tecnológico, o aparelho celular deixou de ser 

apenas um instrumento de comunicação interpessoal. Hoje, é possível ter 

acesso a diversas funções, entre elas, a verifi cação de mensagens escritas ou 

audível, de correspondência eletrônica, e de outros aplicativos que possibilitam 

a comunicação por meio de troca de dados de forma similar à telefonia 

convencional.

Assim, por se encontrar em situação similar às conversas mantidas por 

e-mail, cujo acesso exige prévia ordem judicial, a obtenção de conversas mantidas 

pelo programa whatsapp, sem a devida autorização judicial, revela-se ilegal. 

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Superior Tribunal:

Penal e Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Tráfi co de drogas. Nulidade 

da prova. Ausência de autorização judicial para acesso aos dados de aplicativo 

celular whatsapp. Prisão preventiva. Fundamentação abstrata. Quantidade não 

relevante de droga. Ilegalidade. Ocorrência. Recurso provido.

1. Ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas 

diretamente pela polícia em celular apreendido por ocasião da prisão em 

fl agrante, sem prévia autorização judicial.

2. Estando o decreto prisional ancorado apenas na gravidade abstrata e na 

quantidade não relevante de droga (41 gramas de maconha e folhas frescas 

prensadas de maconha pesando, aproximadamente, 2 gramas), inidônea é a 

constrição do recorrente.

3. Recurso em habeas corpus provido para a soltura do recorrente Mateus 

Slaviero, o que não impede nova e fundamentada decisão cautelar penal, inclusive 
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menos gravosa do que a prisão processual, bem como para declarar a nulidade 

das provas obtidas por meio de acesso ao celular do recorrente, sem autorização 

judicial, cujo produto deve ser desentranhado dos autos. (RHC 98.250/RS, Rel. 

Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019).

Processo Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação. 

Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Legalidade. Perda do objeto. Liberdade 

provisória concedida. Nulidade processual. Ausência de justa causa para 

persecução penal. Supressão de instância. Provas obtidas por meio de telefone 

celular apreendido. Mensagens de whatsapp. Inexistência de autorização judicial. 

Nulidade constatada. Provas inadmissíveis. Desentranhamento dos autos. Writ 

parcialmente prejudicado e, no mais, ordem concedida de ofício apenas em parte.

[...]

4. Esta Corte Superior de Justiça considera ilícita o acesso aos dados do celular 

e das conversas de whatsapp extraídas do aparelho celular apreendido em 

fl agrante, quando ausente de ordem judicial para tanto, ao entendimento de que, 

no acesso aos dados do aparelho, se tem a devassa de dados particulares, com 

violação à intimidade do agente. Precedentes.

No caso, a obtenção dos dados telefônicos do impetrante se deu em violação 

de normas constitucionais e legais, a revelar a inadmissibilidade da prova, nos 

termos do art. 157, caput, do Código de Processo Penal - CPP, de forma que, 

devem ser desentranhadas dos autos, bem como aquelas derivadas, devendo o 

Magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência de 

fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

5. Writ prejudicado em parte e, no mais, ordem concedida, de ofício, em parte, 

apenas para reconhecer a ilicitude da colheita de dados dos aparelhos telefônicos 

(conversas de whatsapp), sem autorização judicial, devendo mencionadas provas, 

bem como as derivadas, serem desentranhadas dos autos, competindo ao 

Magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência de 

fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

(HC 450.617/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 

21/02/2019, DJe 06/03/2019).

Desse modo, são ilícitas as conversas de whatsapp obtidas de celular 

apreendido sem prévia ordem judicial. Contudo, não é o que se verifi ca na 

espécie.

Colho as seguintes informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau:

[...]

a) consta do auto de prisão em fl agrante que o paciente foi abordado fora de 

sua residência e após sua autorização, os policiais adentraram em sua residência e 

verifi caram os dados de seu celular;
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b) em seu interrogatório, perante Autoridade Policial, novamente foi 

autorizado pelo paciente a análise de dados do celular apreendido, termo este 

assinado pelo paciente;

c) confeccionado relatório policial, de análise de dados do celular do paciente, 

com transcrição e juntada de fotografi as, da integra, dos diálogos;

d) não foi interposto, pela Autoridade Policial, pedido de autorização de 

quebra de sigilo de dados judicial;

e) em audiência de custódia, o paciente narrou que seu celular havia sido 

analisado sem autorização e confi rmou que as drogas haviam sido localizadas 

dentro de sua residência, a “maconha” encima do tanque e o “pó” dentro de uma 

gaveta;

f ) o auto de prisão em flagrante foi homologado, pois cumpridas as 

formalidades previstas em lei e concedida liberdade provisória ao paciente, 

mediante medidas cautelares, visto que seus antecedentes eram favoráveis a 

concessão do benefício;

g) realizada perícia de identifi cação de drogas e substâncias correlatas pelo 

Instituto de Criminalística, concluiu tratarem as substâncias apreendidas de: 

“01 (uma) porção, com massa bruta total de 5,488g, contendo partes da planta 

‘Cannabis sativa L.’ vulgarmente conhecida por maconha e 13 (treze) porções, com 

massa bruta total de 16,437g, contendo Cocaína, ambas proscritas no Brasil, por 

causar dependência física e/ou psíquica. [...]” (e-STJ, fl s. 202-203).

Como se vê, mostra-se controvertida a questão relativa à autorização ou 

não pelo paciente do acesso às conversas de whatsapp obtidas de seu celular, 

uma vez que franqueada por duas vezes a permissão, inclusive constando termo 

assinado pelo paciente, em sede policial, o que foi posteriormente negado por 

ocasião da audiência de custódia.

Assim, no caso em apreço, não se verifi ca nulidade apta a justifi car a 

concessão da ordem, uma vez que consta autorização expressa do paciente a 

permitir o acesso aos dados do seu celular, o que, por certo, afasta o alegado 

constrangimento ilegal.

Outrossim, a jurisprudência dos tribunais superiores admite o trancamento 

do inquérito policial ou de ação penal, excepcionalmente, nas hipóteses em que 

se constata, sem o revolvimento de matéria fático-probatória, a ausência de 

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

extinção da punibilidade.

Com efeito, ao contrário do alegado pela defesa, a persecução penal não se 

iniciou baseada exclusivamente em razão da prova obtida no celular do paciente, 
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mas sim em momento anterior, por ocasião de sua prisão em fl agrante portando 

5g de maconha, além de ter em depósito 16g de cocaína, o que, por certo, 

demonstra a existência de justa causa para ação penal.

Assim, ad argumentandum tantum, ainda que a referida prova fosse 

desconsiderada, subsistem elementos autônomos sufi cientes para manter a ação 

penal pelo crime de tráfi co de drogas.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 93.689-DF (2018/0002987-2)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Relator para o acórdão: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: Karem Luzia Vieira de Araujo

Advogados: Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch e outro(s) - DF026966

George Andrade Alves - SP250016

Felipe Fernandes de Carvalho - DF044869

Haderlann Chaves Cardoso - DF050456

Ivan Candido da Silva de Franco - SP331838

Recorrido: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

EMENTA

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

da ação penal. Atipicidade da conduta. 2. Exercício ilegal da profi ssão. 

Corretor de imóveis. Recorrente contratada com carteira assinada. 

Venda de imóveis próprios da Direcional Engenharia. Intermediação 

descaracterizada. Decisão do TRF em MS. Ausência de justa causa. 3. 

Recurso em habeas corpus a que se dá provimento, para trancar a ação 

penal.

1. O trancamento de ação penal ou de procedimento 

investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em 
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caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da 

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

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

materialidade do delito.

2. A recorrente foi denunciada pelo exercício ilegal da profi ssão 

de corretor, em virtude de ter sido autuada no momento em que 

trabalhava em loja da Direcional Engenharia S/A, com carteira 

assinada, vendendo imóveis próprios da pessoa jurídica que a contratou, 

sem estar inscrita no CRECI/DF. Contudo, conforme assentou o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao deferir pedido liminar 

em mandado de segurança impetrado pela Direcional Engenharia 

S/A, “os empregados da impetrante ofereciam produtos (imóveis) da 

própria Direcional Engenharia (fl s. 97-8 e ss), o que descaracteriza 

a intermediação e, por isso mesmo, o exercício ilegal da profi ssão 

de corretor”. Nesse contexto, tem-se assentado pela Justiça Federal, 

a quem cabe a solução das controvérsias relativas aos Conselhos de 

Fiscalização profi ssional, que a conduta imputada à recorrente não 

representa exercício ilegal da profi ssão. Dessa forma, manifesta a 

ausência de justa causa para a ação penal.

3. Recurso em habeas corpus a que se dá provimento, para trancar 

a Ação Penal n. 2016.07.1.014950-4.

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 

maioria, dar provimento ao recurso e conceder a ordem de “Habeas Corpus” de 

ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares de Fonseca. Votaram 

com o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca os Srs. Ministros Felix Fischer, 

Jorge Mussi e Ribeiro Dantas. Votou vencido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Sustentou oralmente: Dr. Haderlann Chaves Cardoso (p/recte).

Brasília (DF), 13 de dezembro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator para acórdão

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 Karem Luzia Vieira de Araujo contra acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do HC 

n. 0022283-55.2017.8.07.0000.

Consta dos autos que a recorrente foi denunciada pela suposta prática da 

contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

Visando o trancamento da ação penal por ausência de justa causa para a 

persecução criminal, a defesa impetrou a ordem originária, que foi denegada 

pelo Tribunal de origem em acórdão assim ementado:

Habeas corpus. Contravenção penal de exercício ilegal da profissão sem 

preenchimeno de condições a que por lei está subordinado o seu exercício. 

Presença de justa causa. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem 

denegada.

1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida 

excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do 

acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se 

percebe na hipótese.

2. Na fase do recebimento da denúncia deve ser considerado o princípio do in 

dubio pro societate, ou seja, pairando qualquer dúvida acerca da responsabilidade 

pelo delito imputado ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma 

de possibilitar ao órgão julgador fi rmar a sua convicção por meio dos elementos 

de prova colacionados aos autos, sendo inviável o revolvimento de matéria 

probatória nessa via estreita.

3. Ordem denegada (fl . 318).

No presente recurso, a defesa reitera os argumentos de que inexiste justa 

causa para o prosseguimento da ação penal, tendo em vista que a recorrente 

atuava como empregada da construtora Direcional Engengaria S/A e 

comercializava imóveis próprios da referida pessoa jurídica.

Ressalta que “a Recorrente era simples empregada da Pessoa Jurídica que, por 

sua vez, não tinha por objeto a intermediação imobiliária, tal como previsto no caput 

e parágrafo único do art. 3º do Decreto n. 81.871/1978, mas sim a comercialização de 

imóveis próprios” (fl . 340).

Requer, assim, o trancamento da Ação Penal n. 2016.07.1.014950-4.
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O Ministério Público Federal, às fl s. 445/448, opinou pelo provimento do 

recurso.

É o relatório.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Conforme relatado, busca-se 

no presente recurso o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

O Tribunal de origem decidiu o writ originário sob os seguintes 

fundamentos, litteris:

Conforme apontado no julgado combatido, cumpre salientar que conquanto 

possível o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida 

excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do 

acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se 

percebe de plano.

Nessa seara, importa destacar que o recebimento da Denúncia, para que se 

possa viabilizar o exercício da ampla defesa e contraditório na esfera judicial, 

corolário do devido processo legal, é a regra e deve ser privilegiado.

Ademais, nessa fase deve ser considerado o princípio do in dubio pro 

societate, ou seja, pairando qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelo 

delito imputado ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de 

possibilitar ao órgão julgador fi rmar a sua convicção por meio dos elementos de 

prova colacionados aos autos.

Como indicado pela II. Procuradoria de Justiça, a denúncia não apresente 

nenhum vício e contém os requisitos elencados no art. 41 do CPP, narrando a 

conduta da paciente adequadamente e apontando os indícios da prática do 

ilícito.

Ademais, como já asseverado pela Turma Recursal a análise das alegações da 

Defesa, notadamente que seria incontroverso nos autos de que a Paciente era 

empregada contratada nos termos da CLT, realizando unicamente a venda de 

imóveis próprios da Construtora Direcional e que inexiste nos autos qualquer 

documento que indique a realização de intermediação imobiliária envolvendo 

imóveis de terceiros, dependeria do revolvimento de fatos e provas, sendo tal 

exame inviável na via estreita do habeas corpus.

Cumpre acrescentar que da leitura dos documentos juntados pelos 

impetrantes, não se afasta, de plano, a dúvida sobre a prática da suposta 

contravenção penal, sendo, portanto, incabível o trancamento da ação penal, 

especialmente porque já houve recebimento de denúncia chancelada pela r. 

Turma Recursal.
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Sabe-se que o instituto do Habeas Corpus exige prova preconstituída para o 

êxito da pretensão do impetrante/paciente no sentido de demonstrar, de forma 

inequívoca, o alegado constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o que 

não se verifi ca no caso.

Assim, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado ou ilegalidade 

na decisão ora rechaçada (fl s. 322/323).

Da análise dos autos, a meu sentir, o pedido de trancamento da ação penal 

por falta de justa causa, em virtude da tese de atipicidade, demanda o exame 

aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as 

conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos. Entender 

de forma diversa mostra-se inviável dentro dos estreitos limites do recurso em 

habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Outrossim, a Corte de origem conclui pelo prosseguimento da ação penal 

para melhor análise dos fatos, porquanto a documentação juntada aos autos 

não foi sufi ciente para comprovar, de plano, a alegação de que a recorrente seria 

somente empregada da construtora, exercendo a atividade de comercialização 

de imóveis próprios de sua contratante, e afastar existência de intermediação 

imobiliária envolvendo imóveis de terceiros.

Assim, somente a partir de uma percuciente avaliação do acervo probatório, 

providência própria da instrução criminal, é que se poderá chegar à uma 

conclusão diversa.

A propósito, confi ra-se o seguinte precedente:

Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de invasão 

de domicílio (art. 150, § 1º, CP). Trancamento da ação penal. Ausência de justa 

causa. Atipicidade da conduta. Controvérsia sobre a posse do imóvel invadido. 

Necessidade de amplo reexame da matéria fático-probatória. Inviabilidade na 

via eleita. Inépcia da denúncia. Não confi guração. Requisitos do art. 41 do cpp 

atendidos. Oitiva da vítima. Testemunha do juízo. Possibilidade. Art. 209 do CPP. 

Recurso ordinário em habeas corpus 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 prova da materialidade ou de indícios mínimos de 

autoria, o que não ocorre na espécie.

II - Segundo a fi rme jurisprudência desta Corte de Justiça, a propositura da 

ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e sufi cientes de 

autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, 
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prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro 

societate.

III - O acolhimento da tese defensiva - reconhecimento da atipicidade da 

conduta, sob a alegação de que o imóvel objeto do crime de invasão de domicílio 

estaria na posse direta dos recorrentes -, demandaria, necessariamente, amplo 

reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via 

estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário.

IV - A denúncia que contém a “exposição do fato criminoso, com todas as suas 

circunstâncias, a qualifi cação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa 

identifi cá-lo, a classifi cação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas” 

(art. 41 do CPP) é apta a iniciar a persecução criminal, como se verifi ca no presente 

caso.

V - Da leitura da denúncia, não se infere a alegada inépcia em razão de não se 

ter mencionado o exato local em que os fatos teriam ocorrido, pois, há descrição 

sufi ciente do endereço do imóvel que teria sido objeto da ação dos recorrentes.

VI - Não há nulidade por violação ao princípio da paridade de armas, na 

admissão extemporânea, pelo Magistrado, da inclusão da vítima no rol de 

testemunhas, a pedido do Ministério Público, pois, fundamentou-se na 

imprescindibilidade para o esclarecimento dos fatos, e na possibilidade de ser 

ouvida como testemunha do Juízo, nos termos do art. 209 do CPP.

Recurso ordinário desprovido (RHC 99.675/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe 15/10/2018).

Ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de recurso em habeas 

corpus, com pedido liminar, interposto por Karem Luzia Vieira de Araujo contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Consta dos autos que a recorrente foi denunciada como incursa no art. 47 

do Decreto-Lei n. 3.688/1941. Irresignada, a defesa impetrou prévio mandamus, 

cuja ordem foi denegada, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl . 318):

Habeas corpus. Contravenção penal de exercício ilegal da profissão sem 

preenchimeno de condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Presença 

de justa causa. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada. 1. 

O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida 

excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do 

acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que 
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não se percebe na hipótese. 2. Na fase do recebimento da denúncia deve ser 

considerado o princípio do in dubio pro societate, ou seja, pairando qualquer 

dúvida acerca da responsabilidade pelo delito imputado ao paciente, o feito 

deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão julgador fi rmar 

a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos, 

sendo inviável o revolvimento de matéria probatória nessa via estreita. 3. Ordem 

denegada.

No recurso em habeas corpus, a recorrente assevera que sua conduta é atípica, 

uma vez que apenas realizava a venda de imóveis da Direcional Engenharia, da 

qual era contratada, inclusive com carteira assinada. Aduz que o auto de infração 

foi lavrado apenas em virtude de constar do crachá da recorrente a nomenclatura 

“Gestor de Relações Imobiliárias”. Contudo, referido termo não consta da Lei 

n. 6.530/1978, que regula a profi ssão de corretor.

Esclarece, outrossim, que a empresa obteve tutela liminar no Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, para impedir o CRECI/DF de realizar esse 

tipo de autuação, haja vista seus funcionários, entre eles a recorrente, estarem 

realizando apenas a venda de imóveis próprios, não se vislumbrando, dessa 

forma, a existência de serviços de corretagem.

Pugna, liminarmente, pela suspensão da ação penal e, no mérito, pelo seu 

trancamento.

A liminar foi indeferida pela Presidente, Ministra Laurita Vaz, as 

informações foram prestadas às e-STJ fl s. 382/440 e 460/464, e o Ministério 

Público Federal se manifestou, às e-STJ fl s. 445/448, pelo provimento do 

recurso ordinário, nos seguintes termos:

Recurso em habeas corpus. Contravenção penal. Exercício ilegal da profi ssão de 

corretor de imóveis. Trancamento da ação penal. Cabimento. Ausência de justa causa. 

Inconstitucionalidade da exigência de inscrição no conselho de classe. Elementos 

a indicar que a acusada é empregada da empresa Direcional Engenharia S/A e se 

limitava a comercializar os imóveis da referida pessoa jurídica. Decisão antecipatória 

de tutela, proferida pelo TRF da 1ª Região, determinando a cessação das fi scalizações 

e autuações do Creci/DF em relação aos funcionários da referida empresa. Pelo 

provimento ao recurso ordinário para o trancamento da ação penal intentada 

contra a recorrente pela suposta prática da contravenção do art. 47 da LCP.

Em 13/12/2018, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, proferiu voto 

negando provimento ao presente recurso em habeas corpus, por considerar que o 

exame do pedido demandava revolvimento fático-probatório incompatível com 

a via eleita.
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Contudo, pedindo vênia ao eminente Relator, proferi voto oral, dando 

provimento ao recurso em habeas corpus, para trancar a ação penal, haja vista 

vislumbrar a atipicidade da conduta imputada, sem necessidade de revolvimento 

de fatos e provas.

Como é cediço, o trancamento de ação penal ou de procedimento 

investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter 

excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade 

da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de 

indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 

Justiça entendem que “o trancamento de inquérito policial ou de ação penal 

em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar 

provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto 

fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva 

da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da 

materialidade do delito” (RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 15/12/2014).

Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação 

de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de 

inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois 

tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, 

ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o 

rito sumário do mandamus.

No caso dos autos, a recorrente foi denunciada pelo exercício ilegal da 

profi ssão de corretor, em virtude de ter sido autuada no momento em que 

trabalhava em loja da Direcional Engenharia S/A, com carteira assinada, 

vendendo imóveis próprios da pessoa jurídica que a contratou, sem estar inscrita 

no CRECI/DF.

A propósito, transcrevo trecho da denúncia (e-STJ fl . 311):

Conforme o apurado a denunciada na condição de empregada da empresa 

Direcional Engenharia S/A, no período mencionado, como gestora de relações 

imobiliárias, cuja função era intermediar a venda de imóveis da referida empresa, 

anunciou no stand de vendas os imóvéis disponíveis para atendimento aos 

interessados na intermediação imobiliária, sendo que essa não possui a devida 

inscrição junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis, não sendo 

habilitada para essa atividade.
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Ressalte-se ainda, que restou demonstrado que a denunciada não representa 

a empresa, sendo mera empregada, não se tratando portanto de venda de 

imóveis próprios, tendo então anunciado ser intermediadora de vendas dos bens 

pertencentes a pessoa jurídica, atividade essa típica de corretor de imóveis.

O Tribunal de origem, por seu turno, assentou que “a análise das alegações 

da Defesa, notadamente que seria incontroverso nos autos de que a Paciente era 

empregada contratada nos termos da CLT, realizando unicamente a venda de 

imóveis próprios da Construtora Direcional e que inexiste nos autos qualquer 

documento que indique a realização de intermediação imobiliária envolvendo 

imóveis de terceiros, dependeria do revolvimento de fatos e provas, sendo tal 

exame inviável na via estreita do habeas corpus” (e-STJ fl . 322).

Contudo, da simples leitura da denúncia, que é peça que delimita a 

imputação, verifi ca-se que a recorrente foi autuada “na condição de empregada da 

empresa Direcional Engenharia S/A”, sendo sua função “intermediar a venda 

de imóveis da referida empresa”. Ou seja, a recorrente era “mera empregada”, não 

havendo necessidade de se proceder a qualquer revolvimento fático-probatório 

com relação a referida informação, a qual se mostra incontroversa.

A controvérsia diz respeito, em verdade, à análise sobre a ilicitude de a 

empregada da pessoa jurídica proceder à venda de seus imóveis, sem a devida 

inscrição no CRECI/DF, situação que, de acordo com o Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, não revela qualquer reprovação, motivo pelo qual foi 

deferido pedido liminar em mandado de segurança impetrado pela Direcional 

Engenharia S/A, para assentar que “os empregados da impetrante ofereciam 

produtos (imóveis) da própria Direcional Engenharia (fl s. 97-8 e ss), o que 

descaracteriza a intermediação e, por isso mesmo, o exercício ilegal da profi ssão de 

corretor” (e-STJ fl . 51).

A propósito, vale a pena lembrar a defi nição de corretor dada pelo Código 

Civil:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra 

em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de 

dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme 

as instruções recebidas.

No ponto, destaco ainda que foi indeferido o pedido de reconsideração, 

bem como o pedido de suspensão da segurança formulado perante o Superior 

Tribunal de Justiça, cujo agravo regimental foi improvido pela Corte Especial, 
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à unanimidade. Nesse contexto, tem-se assentado pela Justiça Federal, a quem 

cabe a solução das controvérsias relativas aos Conselhos de Fiscalização 

profi ssional, que a conduta imputada à recorrente não representa exercício ilegal 

da profi ssão.

Não cabe à Justiça Distrital, portanto, proclamar, mesmo na esfera penal, 

exercício irregular da profi ssão, se o órgão jurisdicional competente ( Justiça 

Federal, CF/88, art. 109) diz exatamente o contrário, pois não reconhece, na 

hipótese, intermediação e imóveis de terceiros.

Dessa forma, manifesta a ausência de justa causa para a ação penal.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso em habeas corpus, para trancar a 

Ação Penal n. 2016.07.1.014950-4.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 93.906-PA (2018/0009120-0)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Recorrente: L F N A

Advogado: Marcos Vinicius Nascimento de Almeida - PA015605

Recorrido: Ministério Público do Estado do Pará

EMENTA

Penal e Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. 

Estupro. Trancamento da representação de ato infracional. Tipicidade 

da conduta. Beijo lascivo e outros atos libidinosos. Violência. Utilização 

de força física. Vítima subjugada. Justa causa. Ocorrência. Palavra da 

vítima e testemunhas. 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 
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extinção da punibilidade, da ausência de indícios de autoria ou de 

prova sobre a materialidade do delito - justa causa do processo penal 

-, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender aos 

requisitos essenciais do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP. 

Precedentes.

2. O estupro é tipo misto alternativo e crime pluriofensivo, 

pois o crime do art. 213 do Código Penal tutela dois bens jurídicos: 

a liberdade sexual e, alternativamente, a integridade corporal e a 

liberdade individual. O núcleo do tipo é “constranger”, o que acarreta 

no comportamento de retirar de uma pessoa sua liberdade de 

autodeterminação, no sentido de coagir alguém a fazer ou deixar de 

fazer algo. Outrossim, o dissenso da vítima quanto à conjunção carnal 

ou outro ato libidinoso é fundamental à caracterização do delito: 

trata-se de elementar implícita do tipo penal.

3. O estupro é, pois, crime complexo em sentido amplo, 

constituindo-se de constrangimento ilegal voltado para uma 

fi nalidade específi ca, consistente em conjunção carnal ou outro ato 

libidinoso. Ademais, a execução desta conduta típica especial de 

constrangimento ilegal possui elementos especializantes de meio de 

execução, consistentes na violência (vis absoluta ou vis corporalis) ou 

grave ameaça (vis compulsiva). A grave ameaça, também conhecida 

como violência moral, é a promessa de realização de mal grave, 

futuro e sério contra a vítima (direta ou imediata) ou pessoa que lhe 

é próxima (indireta ou mediata). Por sua vez, a violência caracteriza-

se pelo emprego de força física sobre a vítima, consistente em lesões 

corporais ou vias de fato. Pode ser direta ou imediata, quando dirigida 

contra o ofendido, ou indireta ou mediata, se voltada contra pessoa ou 

coisa ligada à vítima por laços de parentesco ou afeto.

4. O beijo lascivo ingressa no rol dos atos libidinosos e, se obtido 

mediante violência ou grave ameaça, importa na confi guração do 

crime de estupro. Evidentemente, não são lascivos os beijos rápidos 

lançados na face ou mesmo nos lábios, sendo preciso haver beijos 

prolongados e invasivos, com resistência da pessoa beijada, ou então 

dos beijos eróticos lançados em partes impudicas do corpo da vítima. 

Por conseguinte, verifi car-se-á estupro mediante violência caso a 

conduta do beijo invasivo busque a satisfação da lascívia, desde que 
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haja intuito de subjugar, humilhar, submeter a vítima à força do 

agente, consciente de sua superioridade física.

5. No caso, resta evidente a utilização de força física, conquanto 

ausentes vestígios de lesão, para beijar a vítima contra sua vontade, 

e ainda lhe esfregar o órgão genital ereto, tendo o recorrente parado 

apenas por ter sido impedido por testemunha. Em tese, tal conduta 

amolda-se à hipótese típica do crime de estupro, para realização de atos 

libidinosos, cometido por meio de violência, consistente no emprego 

de força física contra a vítima, subjugando-a pela superioridade física 

do agente, até porque aquela possui limitações físicas decorrentes da 

ataxia cerebelar.

6. Ressalte-se que não há falar em aplicação retroativa, em tese, 

do crime de importunação sexual (CP, art. 215-A), porquanto a prova 

semiplena angariada até o momento levam à conclusão de utilização 

de violência para a prática do ato libidinoso, o que afasta a incidência 

da novatio legis in mellius, trazida pela Lei n. 13.718/2018, porquanto 

funciona como elemento especializante do crime de estupro.

7. Os elementos de informações testemunhais unifi cados nas 

investigações preliminares, realizados pela autoridade policial, somados 

e em consonância com a palavra da vítima, claramente conferem justa 

causa à representação, pois permitem inferir, em cognição meramente 

sumária, a materialidade do cometimento de atos libidinosos em 

relação à vitima, bem como a existência de indícios de autoria do 

recorrente. Outrossim, conforme jurisprudência consolidada desta 

Corte, a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes 

contra a liberdade sexual, haja vista a usual clandestinidade da 

conduta, mormente se estiver em consonância com outros elementos 

informativos.

8. Diante de todas as peculiaridades e difi culdades probatórias 

típicas dos crimes contra a dignidade sexual, não se pode vislumbrar 

conclusão diversa senão da manutenção do processo, mesmo que 

não comprovadas exaurientemente a autoria e a materialidade, aptas 

à procedência da representação, impõe-se seu prosseguimento. Por 

corolário, possibilitar-se-á ao dominus litis a prova dos fatos imputados 

ao réu em instrução judicial, com todas as garantias processuais ao réu, 

em observância ao seu direito de confronto.

9. 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 Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo 

Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 21 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 26.3.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de recurso ordinário em habeas 

corpus interposto por L. F. N. A. contra acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará, que concedeu parcialmente a ordem ao recorrente, tão somente 

para revogar a medida de internação provisória decretada pela suposta prática de 

ato infracional análogo ao delito previsto no art. 213 do Código Penal.

O julgado está assim ementado:

Habeas corpus com pedido de liminar. Ato infracional análogo ao artigo 213, do 

Código Penal. Trancamento da ação que apura o ato infracional, alega o impetrante 

a atipicidade do fato, em virtude da ausência de indícios de autoria e prova da 

materialidade - Inocorrência. Como é cediço, o trancamento de inquérito policial 

ou de ação penal pela via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, só 

admitida quando restar absolutamente comprovada, sem a necessidade de 

exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a 

incidência de causa de extinção da punibilidade ou ainda, a ausência de indícios 

de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Em não sendo a hipótese, é 

necessário exame de fatos e provas, devendo a ação ter prosseguimento, a fi m de 

que no curso da instrução, seja aclarada a dúvida quanto à inexistência ou não dc 

justa causa. No presente caso, imputa-se ao paciente a conduta análoga prevista 

no artigo 213, do CP, cm razão de ter o paciente supostamente cometido conduta 

atentatória contra a dignidade sexual da vítima. In casu, acatar o trancamento 

da ação penal acarretaria prejuízo à resolução dos fatos, impedindo a busca 

da verdade real, posto que o representante do Parquet, titular da ação penal, 

se convenceu da existência de indícios sufi cientes de autoria e materialidade 

do ato infracional análogo ao delito de estupro, artigo 213, do CP, restando na 
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sua representação, que conforme a vítima Dhafne Fabiana de Oliveira Braga, o 

paciente o beijou a força, “lhe esfregando seu órgão genital ereto”, momento que 

só parou com o ato quando foi interceptado pela testemunha Rafael Monteiro 

dos Santos. Outrossim, para análise da lide debatida, revolver provas, se mostra 

inviável na via eleita. Trata-se de remédio constitucional cabível para a análise de 

constrangimento ilegal fl agrante, passível de ser provado de plano. Assim, não há 

que se falar em trancamento da Ação Penal pela falta de justa causa, visto não ter 

sido demonstrado inequivocamente a ausência de autoria ou materialidade, pelo 

que deve ser avaliada no decorrer das investigações ou pelo juízo a quo após a 

devida c regular instrução criminal, sobre o crivo do contraditório e ampla defesa.

Requer subsidiariamente a revogação da medida de internação decretada 

contra o paciente - Possibilidade. O magistrado a quo decretou a referida medida 

contra o paciente fundamentando-a genericamente, informando apenas que 

haveria provas relevantes, cm razão da gravidade do ato infracional praticado 

e de o representado estar se ocultando para não comparecer a juízo, conforme 

o artigo 184, § 3º, do ECA. Todavia, aplicar medida de internação, ao menor de 

idade, que possui residência fi xa, família, universitário, isento de qualquer tipo 

de antecedentes, se mostra desproporcional ao caso. Ressalta-se que este é 

um caso peculiar, em que embora seja um ato infracional análogo ao crime de 

estupro, artigo 213, do CP, o delito teoricamente foi cometido sem violência ou 

grave ameaça, uma vez que trata-se de um beijo em uma festa na Universidade, 

assim restam preenchidos os requisitos do artigo 122, do ECA, o qual estabelece: a 

medida de internação só poderá ser aplicada quando: I - tratar-se de ato infracional 

cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; II - por reiteração no 

cometimento de outras infrações graves; III - por descumprimento reiterado e 

injustifi cável da medida anteriormente imposta. Ordem conhecida e parcialmente 

concedida, nos termos da fundamentação do voto (e-STJ, fl s. 128-129).

Embargos de declaração não conhecidos (e-STJ, fl s. 152-157).

Em razões, o recorrente alega que a peça acusatória não descreve o fato 

típico previsto no art. 213 do CP, pois “narra a ocorrência de uma tentativa de 

um beijo não consentido durante uma festa na Universidade” (e-STJ, fl . 161).

Sustenta que “o próprio v. acórdão recorrido é cabal ao afi rmar que não 

houve violência ou grave ameaça, que são elementos essenciais do tipo descrito 

no art. 213 do CP, sem os quais não há confi guração de estupro” (e-STJ, fl . 161).

Conclui que “basta ler a peça acusatória para verificar que os fatos 

ali narrados, mesmo na versão do Parquet, não confi guram, nem em tese, a 

tipifi cação ali indicada” (e-STJ, fl . 162).

Ressalta, por fim, que o procedimento administrativo está baseado 

exclusivamente na afi rmação da suposta vítima, que não encontraria respaldo 
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nos depoimentos testemunhais ou no laudo pericial, cujo resultado afastou a 

existência de qualquer agressão. Entende o recorrente que “é desproporcional 

e desarrazoado associar um beijo a um estupro. Mais injusto ainda é basear um 

processo exclusivamente na afi rmação de uma suposta vítima que é contrariada 

por suas próprias testemunhas e pelo laudo pericial” (e-STJ, fl . 164).

Requer a concessão da ordem para “determinar o trancamento do processo 

de apuração de ato infracional n. 0759649-96.2016.814.0301, em trâmite 

perante a 4ª Vara da Infância e Juventude da comarca de Belém/PA, com a 

consequente rejeição da representação formulada e extinção do processo, com 

arquivamento dos autos” (e-STJ, fl . 165).

Requerimento de tutela provisória de urgência indeferido (e-STJ, fl s. 195-

198).

O Ministério Público Federal, como custos iuris, postula o desprovimento 

do recurso ordinário em habeas corpus (e-STJ, fl s. 179-186).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Trata-se de recurso ordinário 

em habeas corpus em que se pede o trancamento do processo no qual se apura 

a prática de ato infracional análogo ao crime do art. 213 do Código Penal, 

em razão da atipicidade da conduta, haja vista a alegada ausência de violência 

ou grave ameaça ou pela falta de justa causa, por se entender que a palavra da 

vítima não confere os indícios sufi cientes para o recebimento da representação.

Eis o teor da representação:

A peça informativa anexa, em epígrafe, apurou a prática de ato infracional 

análogo ao ilícito penal provisoriamente previsto no art. 213, do CPB (Estupro), 

cuja autoria é atribuída ao representado L F N A, do qual foi vítima Dhafne Fabiana 

de Oliveira Braga, com 18 (dezoito) anos de idade, fato ocorrido no dia 10 de maio 

de 2016, por volta das 19h30min, no Campus da Universidade Estadual do Pará, 

situado na Tv. Djalma Dutra, bairro Telégrafo Sem Fio.

Conforme versa da vítima Dhafne Fabiana de Oliviera Braga (fls. 13 e 18), 

aluna no 2º ano do Curso de Ciências da Religião na UEPA, (às fl s. 18), naquele 

dia e hora, se encontrava no campus da UEPA, pois participava de uma grupo de 

pesquisa, e como fosse tarde, aguardava um colega, Rafael Monteiro dos Santos, 
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que costumava acompanhá-la na viagem de ônibus, em retorno à sua residência. 

Por isso, estava sentada em um corredor, em frente ao Centro Acadêmico, em 

companhia de uma colega, de nome Naiara Larissa Raiol Valcário, quando 

observaram um rapaz chorando, aparentemente embriagado, depois identifi cado 

sendo o adolescente representado L F N A, estudando do 1º ano do curso de 

Letras-Língua Portuguesa. Na tentativa de ajudá-lo, as duas se aproximaram 

dele, que disse estar sendo enxotado das salas. Pouco depois, a testemunha 

Naiara se afastou, oportunidade em que L F N A abraçou DHAFNE FABIANA e a 

empurrou contra uma mureta. Em reação, DHAPNE FABIANA tentou empurrar 

o representa do para que o soltasse, o que não conseguiu, justifi cando que ele 

é bem maior que ela, tanto que, com medo de cair, segurou em duas colunas, 

ocasião em que o representado beijo DHAPNE FABIANA à força, esfregando 

seu órgão genital ereto nela, que ainda tentava se livrar das investidas lascivas 

do representado, sem obter êxito. Nesse ínterim, seu colega Rafael Monteiro 

dos Santos, que estava numa sala próxima, interveio, tirando o representado 

de cima da vítima e o levou para sala do Centro Acadêmico, onde o chamou à 

atenção. Porém, o representado, indiferente ao que lhe era dito, ainda saiu da 

sala para, segundo a vítima, tentar vomitar, em seguida retornando, quando 

novamente tentou investir para agarrar a vítima, contudo, foi impedido por 

Rafael, e colocado para fora da sala, enquanto a vítima fi cou em estado de 

choque, em face da violência sofrida.

Acrescentou a vítima que, algum tempo depois, chegaram Policiais Militares, 

aos quais relatou todos os fatos, não sabendo explicar porque não foram 

conduzidos à Delegacia para os procedimentos cabíveis, motivo pelo qual sua 

genitora prestou ocorrência na Seccional de São Braz, sendo posteriormente 

encaminhados à data por ser o autor ainda adolescente.

As testemunhas abaixo arroladas, as quais presenciaram os fatos, 

confi rmaram a versão da vítima, bem como informaram ter conhecimento de 

que não foi a primeira vez que o representado tem esse tipo de comportamento 

no interior daquele estabelecimento de ensino superior.

De fato, em exame preliminar da peça informativa, a princípio, se afi guraria 

desarrazoado imputar ao representado L F N A, pelos fatos acima descritos, a 

autoria de ato infracional análogo ao ilícito penal descrito no artigo 213, segundo 

tipo, do CP, qual seja, constranger alguém, mediante grave ameaça ou violência, 

a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Entretanto, 

atesta o Laudo Médico, às fl s. 20, que a ora vítima apresenta ataxia cerebelar, 

devido sequela de processo infeccioso do SNC (Sistema Nervoso Central), com 

quadro estável, porém mantendo “...incoordenação motora, incoordenação na 

fala, difi culdades motora fi na, interferindo na escrita”. Consta ainda, no laudo, 

que “A paciente apresenta limitações físicas para subir e descer escadas e marcha 

de longa distância. Não tem possibilidades de correr, em caso de situação de 

risco, devido à falta de equilíbrio”. Por fi m, indica as CID: R-27.8 e G-09, as quais 

correspondem, respectivamente,: Outros distúrbios da coordenação e os não 
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especifi cados e Sequelas de doenças infl amatórias do sistema nervoso central. 

Por conseguinte, em face das limitações físicas antes descritas, é certo concluir 

que a vítima não tinha como resistir, tampouco reagir às investidas lascivas 

do representado, como se esperaria ser reação normal de uma jovem contra 

alguém que tenta molestá-la, com intenção libidinosa, mesmo que em público, 

circunstância que se adequa, por analogia, à vulnerabilidade prevista no § 1º, 

parte fi nal, do art. 217-A, do CP.

Sobre as providências administrativas adotadas pela UEPA, a vítima informou a 

que uma comissão teria sido instalada par apurar os fatos, porém não recebeu, até 

sua oitiva pela autoridade policial, nenhum posicionamento da instituição.

Perante a autoridade policial, o representado L F N A se reservou o direito 

constitucional de permanecer em silêncio.

Ouvido informalmente, para fins de cumprimento do art. 179, do ECA, o 

representado L F N A negou a autoria do ato infracional. Descreveu a versão 

dos fatos, dizendo que após o período de aulas, resolveu ir a um evento que 

estava ocorrendo no corredor do 2º andar do prédio onde funcionam os centros 

acadêmicos da UEPA. Ali serviam uma grande variedade de bebidas alcoólicas, as 

quais são compradas pelos próprios alunos, e acredita ter ingerido um pouco de 

Martini, mas não em quantidade que o tenha deixado embriagado, explicando 

que se dirigiu ao referido local, por ser novato no curso, por isso tentava socializar 

com outros estudantes e conhecer os colegas do curso. Disse que, na ocasião, 

chegou a conversar com a suposta vítima e com uma colega dela, mas negou ter 

“fi cado” com ela, tampouco que tenham se beijado. Em determinado momento, 

disse que iniciou-se uma “muvuca” (textuais), isto é um tumulto, em que diversas 

pessoas foram umas contra as outras e na confusão desequilibrou-se e caiu no 

chão, momento em que passou a ser agredido por algumas pessoas com chutes 

e socos, a ter ser retirado por terceiros que não sabe identifi car, e foi colocado 

na sala onde funciona Centro Acadêmico do Curso de Letras. Em seguida, foi 

chamada sua genitora e saiu dali sob proteção policial. Foi levado à Unimed, 

e após foram prestar ocorrência policial, tendo sua família solicitado, mas não 

foram fornecidas, as imagens das câmaras de segurança. No entanto, dias 

depois foi avisado que estava sendo acusado de ter tentado violentar a suposta 

vítima, inclusive recebendo fotos de cartazes em que alunos protestavam, pois 

não queriam estudar na mesma sala com um estuprador. Aduziu, ainda, que 

antes desses fatos, seja por sua forma de vestir, seja em face de sua postura 

questionadora em sala de aula, estava sofrendo preconceitos dos colegas que 

o chamavam de “‘riquinho” e/ou “mauricinho” (textuais). Por fi m, disse que não 

estava acompanhado de nenhum colega (e-STJ, fl s. 19-22 - grifei)

O acórdão impugnado assim dispõe:

O Impetrante rebate que a conduta perpetrada não confi gura o tipo penal de 

estupro, posto que o resultado do laudo pericial foi negativo, bem como pelo 
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fato dos depoimentos testemunhais corroborarem que não houve a prática de 

estupro.

In casu, acatar o trancamento da ação penal acarretaria prejuízo à resolução 

dos fatos, impedindo a busca da verdade real. Até porque, corroborando com a 

inteligência jurisprudencial de nosso E. Tribunal de Justiça: “Para que haja justa 

causa por ocasião da instauração da ação penal, não é necessário haver uma 

situação de evidências incontestes, provas contundentes, afi rmações incisivas ou 

até mesmo acusações diretas, mas tão somente a presença de sufi cientes indícios, 

suspeitas, coincidências factíveis”.

Nesse caso, o representante do titular da ação penal, se convenceu da Parquet, 

existência de indícios sufi cientes de autoria e materialidade do ato infracional 

análogo ao delito de estupro, artigo 213, do CP, restando na representação do 

Ministério Público, que conforme a vítima Dhafne Fabiana de Oliveira Braga, o 

paciente o beijou a força, “lhe esfregando seu órgão genital ereto”, momento 

que só parou com o ato, quando foi interceptado pela testemunha Rafael 

Monteiro dos Santos.

Outrossim, para análise da lide debatida, revolver provas, se mostra inviável 

na via eleita. Trata-se de remédio constitucional cabível para a análise de 

constrangimento ilegal fl agrante, passível de ser provado de plano.

Assim, não há que se falar em trancamento da Ação Penal pela falta de justa 

causa, visto não ter sido demonstrado inequivocamente a ausência de autoria 

ou materialidade, pelo que deve ser avaliada no decorrer das investigações ou 

pelo juízo após a devida e a quo regular instrução criminal, sobre o crivo do 

contraditório e ampla defesa.

[...]

Subsidiariamente requer a revogação da medida de internação provisória 

decretada pelo prazo de 45 dias, a qual entende esta Desembargadora merecer 

acolhimento, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça.

O magistrado “a quo” decretou a referida medida contra o paciente 

fundamentando-a genericamente, informando apenas que haveria provas 

relevantes, em razão da gravidade do ato infracional praticado e de o representado 

estar se ocultando para não comparecer a juízo, conforme o artigo 184, § 3º, 

do ECA. Todavia, aplicar medida de internação, ao menor de idade, que possui 

residência fi xa, família, universitário, isento de qualquer tipo de antecedentes, se 

mostra desproporcional ao caso, visto que trata-se de um beijo em uma festa na 

Universidade Federal do Estado do Pará, teoricamente sem qualquer violência ou 

grave ameaça.

[...]

Ressalta-se que este é um caso peculiar, em que embora seja um ato infracional 

análogo ao crime de estupro, artigo 213, do CP, o delito teoricamente foi cometido 

sem violência ou grave ameaça, conforme já explanado por esta Desembargadora, 
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uma vez que trata-se de um beijo em uma festa na Universidade, assim restam 

preenchidos os requisitos do artigo 122, do ECA, o qual estabelece: a medida de 

internação só poderá ser aplicada quando: I - tratar-se de ato infracional cometido 

mediante grave ameaça ou violência a pessoa; II - por reiteração no cometimento 

de outras infrações graves; III - por descumprimento reiterado e injustifi cável da 

medida anteriormente imposta (e-STJ, fl s. 131-133 - Grifei)

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, da ausência de indícios de 

autoria ou de prova sobre a materialidade do delito - justa causa do processo 

penal -, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender aos 

requisitos essenciais do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP (STJ: RHC 

105.985/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/02/2019; RHC 

98.351/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 15/02/2019; HC 480.594/

AM, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 01/02/2019; RHC 76.050/PA, Rel. 

Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 19/12/2018).

Primeiramente, não deve prosperar a tese de manifesta atipicidade da 

conduta.

O estupro é tipo misto alternativo e crime pluriofensivo, pois o crime 

do art. 213 do Código Penal tutela dois bens jurídicos: a liberdade sexual e, 

alternativamente, a integridade corporal e a liberdade individual. O núcleo do 

tipo é “constranger”, o que acarreta no comportamento de retirar de uma pessoa 

sua liberdade de autodeterminação, no sentido de coagir alguém a fazer ou 

deixar de fazer algo. Outrossim, o dissenso da vítima quanto à conjunção carnal 

ou outro ato libidinoso é fundamental à caracterização do delito: trata-se de 

elementar implícita do tipo penal.

O estupro é, pois, crime complexo em sentido amplo, constituindo-se de 

constrangimento ilegal voltado para uma fi nalidade específi ca, consistente em 

conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Ademais, a execução desta conduta 

típica especial de constrangimento ilegal possui elementos especializantes 

de meio de execução, consistentes na violência (vis absoluta ou vis corporalis) 

ou grave ameaça (vis compulsiva). A grave ameaça, também conhecida como 

violência moral, é a promessa de realização de mal grave, futuro e sério contra a 

vítima (direta ou imediata) ou pessoa que lhe é próxima (indireta ou mediata).

Por sua vez, a violência caracteriza-se pelo emprego de força física sobre 

a vítima, consistente em lesões corporais ou vias de fato. Pode ser direta ou 
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imediata, quando dirigida contra o ofendido, ou indireta ou mediata, se voltada 

contra pessoa ou coisa ligada à vítima por laços de parentesco ou afeto.

O beijo lascivo ingressa no rol dos atos libidinosos e, se obtido mediante 

violência ou grave ameaça, importa na configuração do crime de estupro. 

Evidentemente, não são lascivos os beijos rápidos lançados na face ou mesmo 

nos lábios, sendo preciso haver beijos prolongados e invasivos, com resistência 

da pessoa beijada, ou então dos beijos eróticos lançados em partes impudicas 

do corpo da vítima. Por conseguinte, verifi car-se-á estupro mediante violência 

caso a conduta do beijo invasivo busque a satisfação da lascívia, desde que haja 

intuito de subjugar, humilhar, submeter a vítima à força do agente, consciente de 

sua superioridade física.

Nesse sentido:

Processual Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Estupro 

de vulnerável. Decisão monocrática. Ofensa ao princípio da colegialidade. 

Não ocorrência. Absolvição. Súmula 7/STJ. Desclassifi cação para contravenção 

penal. Consumação do delito de estupro. Cerceamento de defesa. Ausência de 

prequestionamento. Dosimetria. Pena-base. Fundamentação idônea. Aplicação 

da lei penal anterior. Crime continuado. Súmula 711/STF. Agravo improvido.

1. Ausente ofensa ao princípio da colegialidade nos casos em que o agravo em 

recurso especial é improvido, monocraticamente, com esteio em jurisprudência 

dominante desta Corte superior.

2. Encontrando-se a condenação lastreada em provas colhidas nas fases 

inquisitorial e judicial, a alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de 

origem demandaria necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é 

vedado na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da orientação desta Corte, o delito de estupro, na redação dada 

pela Lei n. 12.015/2009, inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, onde 

se inserem os toques, contatos voluptuosos, beijos lascivos, consumando-se o crime 

com o contato físico entre o agressor e a vítima (AgRg no REsp 1.359.608/MG, 

Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 

16/12/2013) [...] (AgRg no AREsp 1.142.954/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta 

Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 4/10/2018, grifou-se)

Agravo regimental. Recurso especial. Penal e Processo Penal. Artigo 213 do 

CP. Desclassificação para o tipo previsto no art. 65 da LCP. Toques nos seios, 

nádegas e órgão genital da vítima. Atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 

Caracterização do delito de estupro Precedentes.

1. Consoante a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o 

delito de estupro resta consumado quando constrangida a vítima, mediante violência 
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ou grave ameaça, à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sucedâneo 

a ela ou não, em que evidenciado o contato físico entre o agente e a vítima, como 

toques, contatos voluptuosos e beijos lascivos.

2. Na espécie, tendo as instâncias ordinárias concluído que o réu empurrou a 

vítima contra o muro e tocou nos seus seios diretamente na pele, por debaixo de 

sua blusa, “após tentar rasgar esta, sem sucesso”, bem como acariciou seu órgão 

genital e suas nádegas por cima da roupa, deve ser reconhecida a prática do 

delito de estupro.

3. “Em respeito ao princípio da proporcionalidade, a gravidade da conduta 

não pode ser considerada para a tipificação do delito, mas deve incidir na 

culpabilidade do agente, para aplicação da sanção penal” (REsp 1.561.653/SP, 

Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 

24/5/2016, grifou-se).

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp 1.753.704/MS, Rel. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/08/2018, DJe 

3/9/2018).

Penal e Processo Penal. Agravo regimental no recurso especial. Contravenção 

penal. Desclassifi cação. Prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 

Estupro. Art. 213, § 1º, do CP. Possibilidade. Qualifi cação jurídica dos fatos. Agravo 

regimental não provido.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o delito de estupro, 

na redação dada pela Lei n. 12.015/2009, “inclui atos libidinosos praticados de 

diversas formas, onde se inserem os toques, contatos voluptuosos, beijos lascivos, 

consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima (AgRg no 

REsp 1.359.608/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 

19/11/2013, DJe 16/12/2013).

2. Com base no contexto fático delineado pela Corte de origem, a conduta do réu 

não pode ser confundida com a contravenção penal prevista no art. 61 do Decreto-

Lei n. 3.688/1941, uma vez que agarrou a vítima de 16 anos à força, beijou sua boca, 

mordeu seu rosto e passou a mão nos seios, nádegas e vagina, por cima da roupa, a 

fi m de satisfazer a sua lascívia, o que confi gura o crime previsto no art. 213, § 1º, do 

CP.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.705.120/SC, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018, 

grifou-se).

No caso, resta evidente a utilização de força física, conquanto ausentes 

vestígios de lesão, para beijar a vítima contra sua vontade, e ainda lhe esfregar 

o órgão genital ereto, tendo o recorrente parado apenas por ter sido impedido 

por testemunha. Em tese, tal conduta amolda-se à hipótese típica do crime de 
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estupro, para realização de atos libidinosos, cometido por meio de violência, 

consistente no emprego de força física contra a vítima, subjugando-a pela 

superioridade física do agente, até porque aquela possui limitações físicas 

decorrentes da ataxia cerebelar.

Ressalte-se que não há falar em aplicação retroativa, em tese, do crime de 

importunação sexual (CP, art. 215-A), porquanto a prova semiplena angariada 

até o momento levam à conclusão de utilização de violência para a prática do 

ato libidinoso, o que afasta a incidência da novatio legis in mellius, trazida pela 

Lei 13.718/2018, porquanto funciona como elemento especializante do crime 

de estupro.

Os argumentos no sentido da ausência de justa causa não são capazes de 

engendrar o trancamento prematuro da representação do ato infracional em tela.

Os elementos de informações testemunhais unifi cados nas investigações 

preliminares, realizados pela autoridade policial, somados e em consonância 

com a palavra da vítima, claramente conferem justa causa à representação, 

pois permitem inferir, em cognição meramente sumária, a materialidade do 

cometimento de atos libidinosos em relação à vitima, bem como a existência de 

indícios de autoria do recorrente.

Outrossim, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, a palavra da 

vítima possui especial relevância nos crimes contra a liberdade sexual, haja vista 

a usual clandestinidade da conduta, mormente se estiver em consonância com 

outros elementos informativos.

Sobre o tema, confi ra-se:

Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Estupro de vulnerável. 

Pleito de absolvição. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. 

Súmula n. 7/STJ. Incidência.

1. No caso, para que fosse possível a análise da pretensão recursal, segundo 

a qual não haveria nos autos provas sufi cientes da materialidade do delito, seria 

imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é 

defeso em recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte.

2. “É fi rme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra 

a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em 

sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, 

notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (AgRg no 

AREsp n. 1.301.938/RS, relator Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

18/9/2018, DJe 25/9/2018)
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3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1.373.259/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta 

Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 1/2/2019, grifou-se).

Agravo regimental no recurso especial. Artigo 217-A do CP. Estupro de 

vulnerável. Decisão mantida.

I - Ausente a demonstração de factual prejuízo ao exercício do direito de 

defesa, inviável o reconhecimento de nulidade, intento que reclama a efetiva 

comprovação do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da 

instrumentalidade das formas, positivado pelo artigo 563 do Código de Processo 

Penal (pas de nullité sans grief).

II - Constatada a ausência de similitude fática entre o acórdão impugnado e o 

acórdão apontado como paradigma, impossível o conhecimento do especial no 

tocante, por ausência de fundamentação, a teor da Súmula n. 284/STF.

III - Nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez considerada a relevância do 

depoimento da vítima em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos, 

as pequenas contradições nas suas declarações são insufi cientes para invalidá-las, 

notadamente em face das circunstâncias concretas do caso, como a realização da 

audiência de instrução anos após a ocorrência dos fatos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.776.053/BA, Rel. Ministro Felix 

Fischer, Quinta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018, grifou-se).

Por conseguinte, diante de todas as peculiaridades e dificuldades 

probatórias típicas dos crimes contra a dignidade sexual, não se pode vislumbrar 

conclusão diversa senão da manutenção do processo, mesmo que não 

comprovadas exaurientemente a autoria e a materialidade, aptas à procedência 

da representação, impõe-se seu prosseguimento. Por corolário, possibilitar-se-á 

ao dominus litis a prova dos fatos imputados ao réu em instrução judicial, com 

todas as garantias processuais ao réu, em observância ao seu direito de confronto.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 97.335-SC (2018/0091391-3)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Recorrente: Giorgia Daniel Bendo
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Advogado: Renan Pereira Ferrari - SC047052 

Recorrido: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

EMENTA

Recurso em habeas corpus. Crime contra as relações de consumo. 

Art. 7º, incisos II e IX da Lei n. 8.137/90. Alimentos sem indicação de 

procedência e impróprios para o consumo. Mercadoria com prazo de 

validade vencida. Ausência de perícia técnica. Materialidade delitiva 

não demonstrada. Falta de justa causa para a ação penal. Trancamento. 

Recurso provido.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se fi rmou 

no sentido de que a conduta tipifi cada no art. 7º, parágrafo único, 

inciso IX, da Lei 8.137/90 – expor à venda produtos impróprios para 

o consumo – deixa vestígios, razão pela qual a perícia é indispensável 

para a demonstração da materialidade delitiva, nos termos do art. 158 

do Código de Processo Penal – CPP. Precedentes.

2. Da mesma forma, o tipo previsto no inciso II do art. 7º da Lei 

n. 8.137/90, “vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, 

tipo, especifi cação, peso ou composição esteja em desacordo com as 

prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classifi cação 

ofi cial” deve ser considerado de natureza material a exigir perícia para 

a sua tipifi cação.

Assim, no caso dos autos a criminalização da exposição à venda 

de carne bovina, sem a indicação de procedência, depende também da 

realização de prova pericial para que fi que demonstrado que a mesma 

é imprópria para o consumo humano, sob pena de restar confi gurada 

a responsabilidade objetiva.

3. Recurso em habeas corpus ao qual se dá provimento para 

determinar o trancamento da ação penal por falta de justa causa.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
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unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca 

e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 19 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 28.3.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de recurso ordinário em 

habeas corpus interposto por Giorgia Daniel Bendo contra acórdão do Tribunal 

de Justiça do Estado de Santa Catarina proferido no julgamento do HC n. 

4003846-84.2018.8.24.0000.

Extrai-se dos autos que a recorrente foi denunciada por ter supostamente 

praticado os delitos tipifi cados nos arts. 7º, incisos II e IX, da Lei n. 8.137/90, c/c 

art. 18, § 6º, incisos I e II, da Lei n. 8.078/90 (exposição à venda de mercadorias 

com embalagem, tipo, especifi cação, peso/composição em desacordo com as 

prescrições legais e de mercadorias em condições impróprias ao consumo). Foi 

designada audiência de suspensão condicional do processo para o dia 13/6/2018.

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de 

origem. Nas informações prestadas à Segunda Instância, o Juízo de primeiro 

grau comunicou haver revogado o despacho em que agendou a audiência de 

suspensão e recebeu a denúncia (fl . 57). No julgamento do writ, a ordem foi 

denegada, nos termos do acórdão que restou assim ementado:

Habeas corpus. Crime contra as relações de consumo. Exposição à venda de 

produtos com o prazo de validade vencido. Pleito de trancamento da ação penal, 

por ausência de justa causa, ao argumento de que a conduta imputada à paciente 

é atípica pela não realização de perícia. Descabimento. Prova da materialidade 

do crime e indícios sufi cientes da autoria, aptos a justifi car a defl agração da ação 

penal. Desnecessidade de estudo técnico para comprovação da materialidade do 

crime. Delito formal e de perigo abstrato. Precedentes. Ordem denegada.

“O trancamento da ação é medida excepcional, só admitida quando a mera 

exposição dos fatos evidencia a ilegalidade, ou quando se imputa ao paciente 

fato atípico, ou, ainda, quando ausente qualquer fundamento no inquérito para 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 31, (254): 973-1422, abril/junho 2019 1417

embasar a acusação. Não havendo qualquer irregularidade na peça acusatória, 

bem assim elementos que revelem, de plano, a insubsistência dos fatos narrados 

na denúncia enquanto ilícitos penais, não há como se obstar o curso da ação penal 

proposta contra o paciente” (Habeas Corpus n. 2014.006169-2, de Blumenau, rel. 

Desa. Marli Mosimann Vargas, j. 18.2.2014)

“Consoante jurisprudência consolidada nesta Egrégia Corte, o delito tipifi cado 

no art. 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/90, é um crime formal e de perigo abstrato, ou 

seja, que não exige lesão ou dano, contentando-se com a mera potencialidade 

lesiva’ (STJ - Recurso Especial n. 1.111.672/RS, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, 

j. em 29/09/2009), pelo que é de concluir-se pela desnecessidade de realização de 

perícia técnica. (...)”. (Habeas Corpus (criminal) n. 4000857-08.2018.8.24.0000, de 

Caçador, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 22.2.2018) (fl . 70).

No presente recurso, alega ausência de justa causa para o recebimento da 

denúncia, razão pela qual entende imperativo o trancamento da ação penal. 

Afi rma que a materialidade do suposto delito restou prejudicada, uma vez que o 

material apreendido não foi submetido a perícia.

Defende que o laudo técnico seria imprescindível para configurar a 

materialidade do delito. Destaca que “a impossibilidade de realizar a perícia se 

deu única e exclusivamente por culpa dos fi scais que realizaram a inspeção no 

estabelecimento comercial, que, sem a devida cautela, no mesmo dia realizou a 

incineração (págs. 11-16 do habeas corpus) do material apreendido e tido como 

impróprio para consumo” (fl . 87).

Pugna, assim, pelo trancamento da ação penal e, subsidiariamente, pela 

nulidade da decisão de recebimento da denúncia.

A liminar foi indeferida por decisão de fl s. 107/109.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso. (fl s. 

149/150)

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): 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 
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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.

De início, cumpre descrever a tipifi cação dos crimes previstos na Lei n. 

8.137/90 em discussão nestes autos:

Art. 7º Constitui crime contra as relações de consumo:

I - favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou freguês, ressalvados 

os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou 

revendedores;

II - vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especifi cação, 

peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não 

corresponda à respectiva classifi cação ofi cial;

III - misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para vendê-los ou 

expô-los à venda como puros; misturar gêneros e mercadorias de qualidades 

desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os 

demais mais alto custo;

IV - fraudar preços por meio de:

a) alteração, sem modifi cação essencial ou de qualidade, de elementos tais 

como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especifi cação técnica, 

descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço;

b) divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecido à venda em 

conjunto;

c) junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em separado;

d) aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na 

prestação dos serviços;

V - elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços, mediante a 

exigência de comissão ou de taxa de juros ilegais;

VI - sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda 

comprá-los nas condições publicamente ofertadas, ou retê-los para o fi m de 

especulação;

VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afi rmação 

falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se 

de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária;

VIII - destruir, inutilizar ou danifi car matéria-prima ou mercadoria, com o fi m de 

provocar alta de preço, em proveito próprio ou de terceiros;

IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, 

entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo;
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Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II, III e IX pune-se a modalidade 

culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 (um terço) ou a de multa à 

quinta parte.

No caso em análise, o núcleo da controvérsia consiste em determinar a 

necessidade da perícia técnica para o oferecimento de denúncia pela prática de 

conduta tipifi cada no artigo 7º, incisos II e IX, da Lei n. 8.137/90.

A jurisprudência desta Corte, depois oscilar acerca do tema, a partir de 

meados de 2017 fi rmou-se no sentido de que o delito de expor à venda produtos 

impróprios para o consumo deixa vestígios (inciso IX do art. 7º), razão pela qual 

a perícia é indispensável para a demonstração da materialidade delitiva, nos 

termos do art. 158 do CPP. Assim, a ausência de perícia autoriza o trancamento 

da ação penal por falta de justa causa. Sobre o tema, confi ram-se os seguintes 

precedentes:

Processo Penal. Recurso em habeas corpus. Crime contra as relações de 

consumo. Alimentos impróprios para o consumo. Ausência de perícia técnica para 

aferir o elemento normativo do tipo. Ausência de materialidade. Falta de justa 

causa para a ação penal. Trancamento. Recurso provido para trancar a Ação Penal 

0073512-12.2013.826.0050, confi rmando-se a liminar deferida.

1. “Da leitura do artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/1990, percebe-se que se trata 

de delito contra as relações de consumo não transeunte, que deixa vestígios 

materiais, sendo indispensável, portanto, a realização de perícia para a sua 

comprovação, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal” (RHC 

49.221/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/4/2015).

2. No caso em exame, não foi realizada perícia para comprovar que a mercadoria 

apreendida era imprópria para o consumo, mas, tão-somente, laudo de exame de 

local, no dia dos acontecimentos, porque alguns tinham o prazo de validade vencido 

e outros não continham informação sobre o produtor ou importador, bem como sem 

data de fabricação e de validade.

3. Recurso provido para, confirmando a liminar, trancar a Ação Penal n. 

0073512-12.2013.826.0050. (RHC 61.113/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta 

Turma, DJe 1/12/2017)

Agravo regimental no recurso especial. Crime contra as relações de consumo. 

Artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90. Expor à venda mercadoria em condições 

impróprias ao consumo. Produto com prazo de validade vencido. Inexistência de 

perícia técnica. Ausência de prova da materialidade delitiva. Absolvição. Análise de 

dispositivo constitucional. Não cabimento. Agravo regimental improvido.
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1. Inviável, na via eleita, o exame de violação de dispositivo constitucional, cuja 

competência é reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da CF.

2. O delito de expor à venda produtos impróprios ao consumo exige exame 

pericial para a prova da materialidade delitiva, nos termos do art. 158 do Código 

de Processo Penal.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.342.523/SC, Rel. Ministro Nefi  

Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/6/2017)

Recurso ordinário em habeas corpus. Crime contra as relações de consumo. 

Art. 7º, IX, parágrafo único, da Lei n. 8.137/1990. Laudo pericial. Imprescindibilidade. 

Impropriedade do alimento para consumo humano. Comprovação. Materialidade 

delitiva. Justa causa para ação penal. Ausência. Trancamento da persecução 

penal. Constrangimento ilegal confi gurado. Responsabilização adstrita ao âmbito 

administrativo. Recurso ordinário provido.

1. Esta Corte pacifi cou o entendimento de que o trancamento de ação penal 

pela via eleita é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, 

de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta 

ausência de provas da existência do crime e de indícios de autoria.

2. Conquanto parte da doutrina e da jurisprudência entendam que o delito 

previsto no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/1990, crime formal, de perigo abstrato, seja 

norma penal em branco, cujo elemento normativo do tipo “impróprio para consumo” 

deve ser complementado pelo disposto no art. 18, § 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que há 

necessidade de realização de exame pericial nos produtos pretensamente impróprios, 

a fi m de que seja comprovada a sua real nocividade para consumo humano, sob 

pena de inaceitável responsabilidade penal objetiva.

3. Inexistente prova pericial, produzida diretamente sobre os produtos 

alimentícios apreendidos, falta justa causa para a persecução penal, sendo 

insufi ciente concluir pela impropriedade para o consumo exclusivamente em 

virtude da ausência de informações obrigatórias na rotulagem do produto e/ou 

em decorrência do prazo de sua validade estar vencido.

4. Ausente a prova da materialidade do crime, a eventual responsabilização e 

punição pelo descumprimento de normas relativas à conservação e exposição, 

para venda, dos gêneros alimentícios apreendidos no estabelecimento comercial, 

reserva-se apenas ao âmbito do Direitos Administrativo e Civil.

5. Recurso ordinário provido para determinar o trancamento da persecução 

penal, por ausência de justa causa. (RHC 69.692/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti 

Cruz, Sexta Turma, DJe 13/6/2017)

Recurso em habeas corpus. Crime contra as relações de consumo. Art. 7º, IX, 

parágrafo único da Lei n. 8.137/90. Mercadoria com prazo de validade vencido. 
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Ausência de perícia técnica. Materialidade delitiva não demonstrada. Falta de 

justa causa para a ação penal. Trancamento. Recurso provido.

I - O trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada 

apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada 

de fatos e provas, inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença 

de causa de extinção de punibilidade ou ausência de prova da materialidade ou 

de indícios mínimos de autoria.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se fi rmou no sentido de que a 

conduta tipifi cada no art. 7º, IX, da Lei 8.137/90 (inclusive parágrafo único) - expor à 

venda produtos impróprios para o consumo - em razão de deixar vestígios, exige a 

realização de perícia para a demonstração da materialidade delitiva, nos termos do 

art. 158 do CPP. Precedentes.

III - A existência de mero “auto de exibição e apreensão”, noticiando o 

vencimento do prazo de validade não é sufi ciente para atestar que o produto 

seja efetivamente impróprio para o consumo, afi gurando-se imprescindível a 

realização de perícia técnica que ateste o fato. Precedente.

Recurso em habeas corpus provido para decretar o trancamento da ação penal. 

(RHC 105.272/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1/2/2019)

Agravo regimental no recurso especial. Crime contra a relação de consumo. 

Mercadoria impropria para o consumo. Prazo de validade vencido. Perícia. 

Necessidade.

1. Para a caracterização do crime contra a relação de consumo de vender, ter em 

depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-

prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo é imprescindível a 

realização de perícia, ainda que o prazo de validade do produto esteja vencido. 

Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgInt nos EDcl no AgRg no AgInt 

no REsp 1.682.338/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 26/09/2018)

Recurso em habeas corpus. Crime contra as relações de consumo. Art. 7º, 

parágrafo único, inciso IX da Lei n. 8.137/90. Alimentos impróprios para o 

consumo. Mercadoria com prazo de validade vencida. Ausência de perícia técnica. 

Materialidade delitiva não demonstrada. Falta de justa causa para a ação penal. 

Trancamento. Recurso provido.

1. 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 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.
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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 CPP, o que 

não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se fi rmou no sentido de que 

a conduta tipifi cada no art. 7º, parágrafo único, inciso IX, da Lei 8.137/90 - expor 

à venda produtos impróprios para o consumo - deixa vestígios, razão pela qual a 

perícia é indispensável para a demonstração da materialidade delitiva, nos termos do 

art. 158 do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. A realização de mero laudo de constatação não é sufi ciente para atestar que 

a mercadoria é efetivamente imprópria para o consumo, sendo imprescindível a 

realização de perícia técnica. Precedente.

4. Recurso em habeas corpus ao qual se dá provimento para determinar o 

trancamento da ação penal por falta de justa causa. (RHC 91.502/SP, de minha 

relatoria, Quinta Turma, DJe 1/2/2018)

Da mesma forma, o tipo previsto no inciso II do art. 7º da Lei n. 8.137/90, 

“vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, 

peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não 

corresponda à respectiva classifi cação ofi cial” deve ser considerado de natureza 

material a exigir perícia para a sua tipifi cação.

Assim, no caso dos autos a criminalização da exposição à venda de carne 

bovina, sem a indicação de procedência, depende também da realização de prova 

pericial para que fi que demonstrado que a mesma é imprópria para o consumo 

humano, sob pena de restar confi gurada a responsabilidade objetiva.

Desta forma, carece de justa causa a ação penal proposta pelo Ministério 

Público sem exame pericial, circunstância que autoriza o trancamento da ação 

penal.

Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso ordinário em habeas corpus 

para determinar o trancamento da Ação Penal n. 0000680-15.2017.8.24.0076, 

em tramite perante a Vara Única da Comarca do Turvo do Estado de Santa 

Catarina.




