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EMENTA

Penal. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato infracional 

equiparado ao delito de estupro de vulnerável. Medida socioeducativa 

de prestação de serviços à comunidade aplicada dois anos após os 

fatos. Proporcionalidade e atualidade. Gravidade do ato infracional 

e circunstâncias pessoais do paciente consideradas por ocasião da 

sentença. Constrangimento ilegal não evidenciado.

1. Consoante o disposto no art. 113 do ECA, às medidas 

socioeducativas aplicam-se as disposições contidas nos arts. 99 e 100 

do referido Estatuto, entre as quais se destacam a proporcionalidade e 

a atualidade, ou seja, a intervenção deve ser a necessária e adequada à 

situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontra no 

momento em que a decisão é tomada.

2. Na hipótese, não obstante a medida de prestação de serviços 

à comunidade, à razão de 4 horas semanais, tenha sido aplicada 

pela Magistrada de piso dois anos após os fatos, encontra-se em 

consonância com o princípio da proporcionalidade, visto que teve 

também como premissa as circunstâncias pessoais do paciente no 

momento da fixação da medida, assim como a gravidade do ato 

infracional praticado pelo paciente, consistente em estupro de vítima 

de apenas 5 anos de idade, o que ensejaria, em princípio, a aplicação 

de medida socioeducativa de internação, com fundamento no art. 122, 

inciso I, do ECA.

3. A medida aplicada, na espécie, atende ao postulado da 

proteção integral descrito no ECA, tendo em vista que possui devida 

observância aos princípios defi nidos na legislação de regência, como 
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os princípios da legalidade, proporcionalidade em relação à ofensa 

cometida, brevidade, individualização e mínima intervenção.

4. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 

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

Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 19 de fevereiro de 2019 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 8.3.2019

RELATÓRIO

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

impetrado em benefício de H M J apontando como autoridade coatora o 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação n. 0002304-

46.2016.8.24.0008).

Colhe-se dos autos que ao paciente foi aplicada medida socioeducativa de 

prestação de serviços à comunidade pela prática de ato infracional equiparado 

ao delito de estupro de vulnerável (e-STJ fl s. 119/124).

Irresignada, a defesa apelou, sendo o recurso desprovido pelo Tribunal 

de origem, em acórdão cuja ementa foi defi nida mediante os seguintes termos 

(e-STJ fl s. 169/170):

Apelação. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato infracional análogo 

ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Sentença de 

procedência da representação. Recurso da defesa. Preliminar. Alegada falta de 

interesse de agir pelo decurso do tempo. Fatos que levaram pouco mais de dois 

anos para serem julgados. Alegação de que eventual medida socioeducativa 

aplicada seria inefi caz. Sustentada inobservância dos princípios da brevidade 

e individualização (art. 35, incisos V e VI, do Sinase). Inocorrência. Processo que 

seguiu normal tramitação. Desídia do poder público não verifi cada. Princípio da 
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brevidade, ademais, que toca ao tempo que perdura a medida socioeducativa e 

não se confunde com a celeridade processual. Alegada violação aos princípios da 

proporcionalidade e da legalidade (art. 35, incisos I e IV, do Sinase). Inocorrência. 

Apelante que praticou ato infracional gravíssimo contra vítima que contava 

com apenas cinco anos de idade à época dos fatos. Medida socioeducativa 

proporcional à gravidade do ato. Prefacial afastada. Mérito. Pretendida absolvição 

por insufi ciência probatória. Conjunto probatório sólido e apto a respaldar o 

decreto condenatório. Palavra da vítima harmônica e corroborada por laudo 

psicológico e demais elementos que compõem o acervo fático-probatório 

processual. Pedido de aplicação de medida alternativa de advertência. 

Inviabilidade. Procedência que não seria compatível com a gravidade do ato 

infracional. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

1. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos, 

corroborados pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas arroladas, 

formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação.

2. “[...] Em crimes contra a liberdade sexual, praticados à clandestinidade, a 

palavra da vítima, sobretudo quando amparada pela prova testemunhai, reveste-

se de maior valia em relação ao relato do réu proferido em juízo, a quem compete 

desconstituir a autoria a ele imputada [...]”. (STF - Al n. 855.942 AgR/MG, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 28/05/2013).

3. Diante do rol de medidas indicadas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, e considerando a gravidade do ato infracional pelo qual o 

adolescente/apelante foi representado, equiparado ao estupro de vulnerável, bem 

como as circunstâncias pessoais do menor reconhecidas na sentença, conclui-se 

que a prestação de serviços comunitários é a medida mais adequada ao caso, por 

ser providência que melhor atende às diretrizes de reeducação e ressocialização 

do adolescente impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

No presente habeas corpus, sustenta a impetrante, em breve síntese, que 

o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, alegando que “a aplicação 

da medida socioeducativa não se mostra adequada, tendo em vista que os fatos 

ocorreram no dia 27/12/2015, a representação foi recebida em 16/08/2016 e a 

sentença publicada em 05/12/2017” (e-STJ fl . 6).

Aduz, assim, que “o lapso temporal do trâmite deste processo tornou a 

medida fi xada - que tinha o intuito de educar e prevenir - inefi caz e irrazoável, 

porquanto não cumprirá mais o seu objetivo, uma vez que o transcurso do 

tempo modifi cou a condição de vida do então adolescente” (e-STJ fl . 6).

Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem a fi m de declarar a 

ilegalidade da medida socioeducativa aplicada.

A liminar foi indeferida às e-STJ fl s. 190/193.
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As informações foram prestadas às e-STJ fl s. 199/234 e 236/237.

O Ministério Público Federal, às e-STJ fl s. 239/247, manifestou-se pela 

denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): Como visto, pretende 

a impetrante o reconhecimento de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, 

ao argumento de que a medida socioeducativa imposta pela prática de ato 

infracional equiparado ao delito de estupro de vulnerável seria desproporcional, 

porquanto “os fatos ocorreram no dia 27/12/2015, a representação foi recebida 

em 16/08/2016 e a sentença publicada em 05/12/2017”, de modo que “o lapso 

temporal do trâmite deste processo tornou a medida fi xada - que tinha o intuito 

de educar e prevenir - inefi caz e irrazoável, porquanto não cumprirá mais o seu 

objetivo, uma vez que o transcurso do tempo modifi cou a condição de vida do 

então adolescente” (e-STJ fl . 6).

No entanto, não vislumbro nenhuma ilegalidade quanto à imposição da 

medida socioeducativa em desfavor do paciente.

Acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fl s. 

172/175):

I - Da preliminar de violação aos princípios elencados no artigo 35, incisos I, IV, 

V e VI da Lei n. 12.594/12 (Sinase)

A defesa sustenta afronta ao princípio da brevidade, tendo em vista o longo 

espaço temporal transcorrido - cerca de três anos - entre a prática da conduta pelo 

adolescente infrator e sua condenação judicial, fator que afastaria a legitimidade 

e pertinência para a aplicação de qualquer medida socioeducativa ao menor. 

Sustenta, também, afronta aos princípios da proporcionalidade, legalidade e 

individualização, aduzindo que o julgador a quo não se ateve às particularidades 

do caso concreto ao determinar a medida socioeducativa aplicável ao menor.

Razão não lhe socorre, contudo.

É bem verdade que o artigo 35 da Lei n. 12.594/2012 estatui uma série de princípios 

atinentes à execução das medidas socioeducativas, dentre os quais incluem-se o 

da legalidade, que determina que a medida aplicada ao menor não pode ser mais 

gravosa que aquela aplicada ao adulto; o da brevidade, que determina seja exígua 

a medida socioeducativa aplicada ao jovem adulto; o da proporcionalidade, que 
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determina seja compatível a medida aplicada com a ofensa perpetrada pelo menor, 

e o da individualização, que dita seja considerada, quando da escolha da medida 

a incidir no caso concreto, a idade, a capacidade e as circunstâncias pessoais do 

adolescente infrator.

Compulsando os autos, porém, a despeito do esforço argumentativo da defesa, 

verifi ca-se que nenhum dos mencionados princípios restou violado.

No que concerne ao princípio da brevidade, tem-se que este é um subprincípio 

da proteção integral ao adolescente infrator que se relaciona à brevidade da 

medida socioeducativa aplicada, que deve perdurar por curto período, e não, 

como alegou a defesa, à celeridade ou brevidade da instrução processual per se.

Nesta senda, colaciona-se entendimento doutrinário de Paulo Henrique 

Aranda Fuller, Guilherme Madeira Dezem e Flávio Martins:

[...]

In casu, a medida socioeducativa foi imposta pelo prazo de 06 (seis) meses, cuja 

realização se dará por 04 (quatro) horas semanais, ou seja, foi aplicada observando-

se atentamente o disposto no art. 117, e seu parágrafo único, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, e respeitando, via de conseqüência, o princípio da brevidade da 

medida aplicada.

De igual modo, não há qualquer afronta ao princípio da proporcionalidade, 

visto que a medida socioeducativa eleita pela Togada sentenciante, consistente 

na prestação semestral de serviços à comunidade, é compatível com a gravidade 

concreta do ato infracional praticado pelo adolescente, ainda mais quando se 

considerar que a vítima foi pessoa do convívio familiar do menor e que contava 

com apenas 05 (cinco) anos de idade à época do fato. Também não merece 

crédito a alegação de que não houve respeito ao princípio individualização, 

o qual, diversamente, restou atentamente sopesado pela Magistrada a quo, 

sobretudo quando deixou de aplicar medida mais gravosa ao adolescente em 

razão de suas circunstâncias pessoais que lhe eram favoráveis.

Veja-se:

[...] Todavia, embora a atitude do Representado seja reprovável e mereça 

a aplicação de medida drástica, no sentido de contê-lo e conscientizá-lo 

de que precisa, urgente, de mudanças, em suas atitudes, verifi ca-se que o 

ato infracional em questão trata-se de caso isolado na vida de H. M. J., já 

que inexiste, ao menos nesta Comarca, qualquer outro registro de prática 

delituosa pelo Jovem adulto (fl . 117).

Igualmente, não há se falar em afronta ao princípio da legalidade, sobretudo 

porque o crime de estupro de vulnerável, apenado com pena privativa 

de liberdade de, no mínimo, 08 anos de reclusão, conforme prevê o preceito 

secundário do tipo penal estatuído no artigo 217-A do Código Penal, não constitui 
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sanção mais branda que aquela aplicada ao menor in casu, sancionado ao 

cumprimento de medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade 

pelo prazo de 06 (seis) meses.

Desta forma, ante o exposto, afasto a preliminar aventada e passo à análise do 

mérito.

Inicialmente, trago à colação o que dispõe o art. 35 da Lei n. 12.594/2012, 

ao estabelecer que a execução de medidas socioeducativas deverá observar certos 

princípios, in verbis:

Art. 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes 

princípios:

I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do 

que o conferido ao adulto;

II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, 

favorecendo-se meios de autocomposição de confl itos;

III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que 

possível, atendam às necessidades das vítimas;

IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida;

V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito 

ao que dispõe o art. 122 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente);

VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias 

pessoais do adolescente;

VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos 

da medida;

VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, 

gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou 

associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status; e

IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo 

socioeducativo.

Além disso, dispõe o art. 113 do ECA que às medidas socioeducativas 

aplicam-se as disposições contidas nos arts. 99 e 100 do referido Estatuto, entre 

as quais se destaca (grifei):

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades 

pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários.
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[...]

VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e 

adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no 

momento em que a decisão é tomada;

No que concerne aos princípios da proporcionalidade e da atualidade, é o 

vaticínio da doutrina:

[...] a proporcionalidade é um princípio desenvolvido e cultivado em várias 

outras áreas do Direito, podendo até ser considerado um princípio geral. A tutela 

dos direitos da criança e do adolescente deve desenvolver-se sob dois parâmetros: 

necessariedade e adequabilidade. O necessário liga-se ao ato estatal de força, que é 

imprescindível para resolver determinada situação confl ituosa; o adequado vincula-

se à utilização do instrumento adequado na intensidade equilibrada. Assim, atinge-

se a proporcionalidade, invadindo-se o contexto familiar na exata medida da 

resolução do problema ali encontrado – nem mais, nem menos. Se o poder 

público fraquejar, crianças podem até mesmo perder a vida. Se, ao contrário, 

atuar de maneira intensa e excessiva, crianças podem ficar traumatizadas e 

perder o equilíbrio em fase delicada de sua infância. A justa medida de intervenção 

é difícil de ser encontrada, mas jamais se deve ignorá-la ou desprezá-la, pois a 

proporcionalidade é preceito legal. Além disso, impõe-se, com correção, a atualidade 

da intervenção, sob pena de se mostrar inefi caz. (NUCCI, GUILHERME DE SOUZA, 

Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, Forense, 2ª ed., Rio de Janeiro, 

pg. 331.)

Pois bem. Na hipótese, não se pode desconsiderar a gravidade do ato 

infracional cometido pelo paciente, consistente em estupro de vulnerável contra 

vítima de apenas 5 anos de idade, o que, por si só, já possibilitaria a aplicação de 

medida de internação, com fundamento no art. 122, inciso I, do ECA.

Nesse sentido:

Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Ato infracional 

análogo a estupro de vulnerável. Violência presumida. Registro de atos infracionais 

anteriores. Situação de vulnerabilidade. Medida de internação justifi cada. Agravo 

regimental não provido.

1. Consoante o princípio da proteção integral do adolescente, que para a 

confi guração do art. 122, II, do ECA não se exige o mínimo de duas sentenças 

impositivas de medidas socioeducativas anteriores. O juiz deve analisar as 

peculiaridades do caso concreto, a folha de antecedentes do jovem e suas 

condições específi cas para defi nir se a reiteração está confi gurada e qual a melhor 

medida socioeducativa a ser aplicada para sua pronta ressocialização.
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2. No caso, as particularidades do ato infracional, praticado com violência 

presumida contra vulnerável (criança de 3 anos de idade), por si só, justifi caria a 

imposição da medida de internação, com fulcro no art. 122, I, do ECA. Ademais, 

há registro da prática de ato infracional análogo a roubo, bem como notícia de 

envolvimento com tráfico de drogas, não sem mencionar que o adolescente 

abandonou os estudos no 3º ano do ensino fundamental e tampouco reconhece 

a autoridade de seus pais, o que revela a situação de vulnerabilidade social em 

que se encontra.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1.153.888/BA, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018.)

Ainda, não se desconhece, deve-se ressaltar, a existência de precedentes 

desta Corte no sentido de que a aplicação de medida socioeducativa dois anos 

após a prática do ato infracional ofenderia o princípio da atualidade, a ensejar o 

reconhecimento de ilegalidade na aplicação da medida socioeducativa.

Ilustrativamente:

Estatuto da Criança e do Adolescente. Habeas corpus. Ato infracional 

equiparado ao delito de furto qualifi cado. Medida socioeducativa de liberdade 

assistida. Violação ao princípio da atualidade, em razão do transcurso de mais de 

2 (dois) anos da prática do ato infracional. Constrangimento ilegal evidenciado. 

Habeas corpus concedido.

1. Em se tratando de ato infracional análogo a furto qualifi cado, é possível 

a aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida, tendo em vista o 

expresso permissivo constante do inciso 112, inciso IV, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente.

2. Não obstante, há que ser reconhecida a ausência de atualidade da medida, 

pois aplicada sem a baliza da necessidade e da adequação, em consonância com 

seus fi ns pedagógicos, tendo em vista o transcurso do tempo - mais 2 (dois) anos 

- desde a data do fato, e mais de 1 ano após a sentença absolutória, devendo ser 

revogada a liberdade assistida.

3. Habeas corpus concedido para revogar a medida de liberdade assistida. (HC 

447.600/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 

05/11/2018.)

Não obstante, no caso, entendo que a Magistrada de piso, em observância 

aos princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

considerando a gravidade do ato infracional cometido e também a circunstância 

de o ato infracional constituir fato isolado na vida do paciente, aplicou medida 

socioeducativa necessária e adequada, consistente em prestação de serviços à 

comunidade, à razão de 4 horas semanais.
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Tal decisão, a meu ver, encontra-se em consonância com o princípio da 

proporcionalidade, visto que, embora tenha sido prolatada aproximadamente 

dois anos após a prática do ato infracional, teve também como premissa 

as circunstâncias pessoais do paciente no momento da fi xação da medida, 

aplicando-se ao paciente medida consideravelmente menos gravosa do que a 

internação, medida socioeducativa cabível, em princípio, à espécie.

Assim sendo, verifi co que a medida de prestação de serviços à comunidade 

aplicada ao paciente atende ao postulado da proteção integral descrito no 

ECA, sendo a medida mais adequada, no caso, à condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento e às circunstâncias pessoais do adolescente, mormente em 

razão da devida observância aos princípios defi nidos na legislação de regência, 

como os princípios da legalidade, proporcionalidade em relação à ofensa 

cometida, brevidade, individualização e mínima intervenção.

Dessarte, não vislumbro inefi cácia ou ilegalidade da medida socioeducativa 

aplicada, a despeito dos argumentos levantados pela defesa.

Ante tais considerações, denego a ordem.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 480.079-SP (2018/0309978-0) 

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Impetrante: Francisco Tolentino Neto e outros

Advogados: Francisco Tolentino Neto - SP055914

Luciana Christina Guimarães Lóssio - DF015410

Bruno Barrionuevo Fabretti - SP316079

Humberto Barrionuevo Fabretti - SP253891

William Albuquerque de Sousa Faria - SP336388

Diego Rangel Araujo - DF056315

Jamile Mariam Massad - SP402137

Impetrado: Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Paciente: Dercio Guedes de Souza
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EMENTA

Habeas corpus. Impetração contra decisão de relator que indeferiu 

liminar na origem. Superveniência de julgamento do mérito na 

Corte regional. Acórdão carreado aos autos. Análise do alegado 

constrangimento. Ausência de justa causa. Hipótese não comprovada 

de plano. Necessidade de amplo reexame da matéria fático-probatória. 

Inviabilidade na via eleita. Excesso de prazo para o oferecimento da 

denúncia. Demora não justifi cada. Ilegalidade manifesta.

1. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere 

liminar na origem, na esteira do enunciado da Súmula 691/STF, 

aplicável por analogia, salvo se demonstrada fl agrante ilegalidade hábil 

a permitir a concessão da ordem, de ofício.

2. O Tribunal de origem noticiou o julgamento do mérito do 

habeas corpus originário e o acórdão denegando a ordem foi carreado 

aos autos. Dessa forma, o alegado constrangimento será analisado, 

com espeque nos princípios da ofi cialidade, da instrumentalidade das 

formas, da economia processual e da efetividade da jurisdição.

3. A análise da justa causa para prosseguimento das investigações 

pressupõe a liquidez dos fatos, requisito inafastável, pois o exame 

aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do 

habeas corpus, cuja impetração pressupõe ilegalidade ou abuso de poder 

fl agrante a ponto de ser demonstrada de plano, o que não ocorre na 

espécie.

4. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal 

servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as 

peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência 

uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade.

5. Hipótese em que o inquérito policial, iniciado em 14/12/2015, 

embora envolva investigação extremamente complexa, encontra-

se encerrado desde 9/4/2018. Os autos foram encaminhados ao 

Ministério Público Federal há cerca de um ano e, desde então, sem 

nenhuma justificativa apresentada neste feito, aguardam inertes 

análise para oferecimento da denúncia.

6. Caracterizada a inefi ciência estatal, impõe-se o trancamento 

do inquérito policial por excesso de prazo.
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7. Ordem concedida para trancar o referido inquérito policial em 

relação ao paciente.

ACÓRDÃO

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

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

maioria, conceder a ordem nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos 

os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Laurita Vaz. Os Srs. Ministros Nefi  

Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentaram oralmente a Dra. Luciana Christina Guimarães Lóssio pelo 

paciente, Dercio Guedes de Souza, e o Exmo. Sr. SPGR José Adonis Callou de 

Araújo Sá pelo Ministério Público Federal.

Brasília (DF), 11 de abril de 2019 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 21.5.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se de habeas corpus impetrado 

em nome de Dercio Guedes de Souza, no qual se aponta a ocorrência de 

constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da liminar pleiteada 

no HC n. 5024727-83.2018.4.03.0000, por meio de decisão proferida pelo 

Desembargador Relator Fausto de Sanctis do Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região.

Alega-se que o writ impetrado na Corte Regional teve seu seguimento 

obstado de plano pelo Desembargador Relator. Interposto agravo contra o 

referido decisum, houve a reconsideração do indeferimento liminar e a 

determinação de processamento daquele feito. A liminar pleiteada naqueles 

autos, que buscava a suspensão dos atos praticados no Inquérito n. 0011881-

11.2015.4.03.6181 (por excesso de prazo e ausência de justa causa), foi 

indeferida na data de 12/11/2018.

Aqui, sustenta-se que os argumentos lançados na decisão que negou o 

deferimento da medida urgência na impetração originária confi guram patente 

ilegalidade e se revelam teratológicos, uma vez que: não haveria complexidade 
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na causa; a diligência pendente de cumprimento nos autos da investigação teria 

perdido seu objeto há cerca de 4 meses; não se discute no mérito do writ a 

prova em questão, há apenas alegação de seria ela inservível; e as investigações 

já se fi ndaram desde março de 2018, de modo que a concessão da pretensão de 

urgência não daria causa à interrupção antecipada dessas investigações. 

Menciona-se que o excesso de prazo é patente, porquanto o inquérito em 

discussão tramita há dois anos, com relatório fi nal apresentado há mais de 8 

meses, sem que o Ministério Público Federal tenha realizado qualquer outra 

diligência, sem nenhum tipo de providência. E isso justifi caria a superação do 

óbice previsto na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz-se a ausência de justa causa para prosseguimento das investigações, 

ante a inexistência de indícios de autoria ou prova de materialidade de qualquer 

infração por parte do paciente.

Busca-se, de imediato, a suspensão da tramitação do Inquérito Policial n. 

0011881-11.2015.403.6181, sobrestando-se seu andamento até o julgamento 

deste feito. No mérito, requer-se a concessão da ordem para trancar o inquérito 

policial em questão, à vista do excesso de prazo e ausência de justa causa.

Indeferida a pretensão de urgência no dia 19/11/2018 (fl s. 978/980).

Prestadas informações (fl s. 986/987, 991/995 e 1.007).

Parecer do Ministério Público Federal assim ementado (fl . 998):

Habeas corpus impetrado em face de decisão liminar. Inadmissibilidade. 

Superação do óbice imposto pelo Enunciado da Sumular n. 691 do STF. 

Impossibilidade. Mérito do habeas corpus originário julgado na origem. 

Prejudicialidade de seguimento. Perda de objeto. Habeas corpus prejudicado.

1. A aceitação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a 

liminar em prévio writ impetrado na origem se submete aos parâmetros da 

Súmula 691 do STF, somente afastada no caso de excepcional situação.

2. Mesmo que este óbice pudesse ser superado, o seguimento da presente 

ordem estaria prejudicado pela perda superveniente do objeto, tendo em 

vista que, segundo consulta ao sítio eletrônico do TRF3, sobreveio julgamento 

defi nitivo do habeas corpus originário.

3. Advindo o julgamento do mandamus ajuizado perante o Tribunal de origem, 

superados encontram-se os fundamentos desta impetração, diante da existência 

de novo ato coator.

4. Parecer pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, em razão da 

perda superveniente do objeto.
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Em 11/12/2018, a Décima Primeira Turma do Tribunal de origem, por 

unanimidade, denegou a ordem na impetração originária (fl s. 1.020/1.032).

Às fl s. 1.013/1.018, consta petição requerendo preferência no julgamento 

deste feito, bem como a concessão da ordem, ainda que de ofício, para trancar 

o inquérito que tramita na 6ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária 

de São Paulo. Menciona-se a existência de fl agrante teratologia e patente 

ilegalidade na manutenção do paciente como indiciado em inquérito instaurado 

há mais de 3 anos. Sustenta-se, assim, o excesso de prazo que viola a razoável 

duração do procedimento investigatório.

Solicitadas informações ao Ministério Público Federal e ao Departamento 

de Polícia Federal (fl . 1.034), prestadas às fl s. 1.040/1.041 e 1.054.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): O presente writ foi 

impetrado contra decisão proferida por Desembargador da Corte de origem, 

que indeferiu a liminar ali requerida. Posteriormente, o referido habeas corpus 

foi apreciado pelo Tribunal Regional, que o denegou. Em razão do julgamento 

de mérito, com a juntada do acórdão aos autos, far-se-á a análise do apontado 

constrangimento ilegal, com espeque nos princípios da oficialidade, da 

instrumentalidade das formas, da economia processual e da efetividade da 

jurisdição. 

No que concerne à justa causa, a liquidez dos fatos constitui requisito 

inafastável na sua apreciação, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível 

no espectro processual do habeas corpus, cuja impetração pressupõe ilegalidade 

ou abuso de poder fl agrante a ponto de ser demonstrada de plano, o que não 

ocorre na espécie.

O Tribunal de origem, acerca do tema, asseverou que não emerge dos autos, 

de forma inequívoca e sem necessidade de valoração probatória, a inocência do 

investigado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, de modo 

que não há como impedir o Estado, de antemão, de exercer a função investigativa, 

coibindo-o de sequer realizar o levantamento dos elementos de prova para a verifi cação 

da verdade dos fatos (fl . 1.026).

Com efeito, havendo elementos indiciários mínimos para a continuidade 

do processo, não se deve acolher a alegação de falta de justa causa para a 
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investigação, que, por sinal, é o instrumento para evidenciar, de fato, o 

cometimento da infração penal e o seu possível autor.

Outrossim, a garantia da razoável duração do processo vigora tanto para o 

procedimento judicial como para o apuratório pré-processual, devendo basear-se 

não só no critério aritmético de tempo, mas também nas nuances da persecução.

Quanto ao tema, de início, destaco que o Ministério Público Federal 

mencionou nas informações prestadas à Corte Regional (fl s. 65/67):

[...]

8. Quando da apresentação do segundo relatório parcial, a Polícia Federal 

informou que iniciaria, naquele momento, a análise do material apreendido no 

endereço residencial de Paulo Bernado Silva, diligência ainda não concluída [cf. fl s. 

4.389/4.390 do IPL].

9. Portanto, embora os autos estejam com o MPF desde 05.03.2018 [cf. fl s. 

4.503], as investigações não se encontram paralisadas, restando, no mínimo, a 

conclusão da verifi cação do material suprarreferido.

10.  Cumpre, ademais, informar que nesse ínterim os autos foram remetidos 

à 6ª Vara Federal Criminal para Inspeção Geral Ordinária em 03.04.2018, lá 

permanecendo até 02.05.2018 [cf. fl s. 4.507 e fl s. 4.512].

11.  Outrossim, diversamente do aduzido pelos Impetrantes, trata-se de 

causa cuja complexidade é manifesta e evidenciada, verbi gratia, pela grande 

quantidade de pessoas investigadas e pelos elaborados métodos pelos quais se 

pretendeu ocultar as práticas delitivas, muitas das quais somente descobertas por 

intermédio da colaboração dos envolvidos no esquema.

12.  Nesses termos, parece adequada a atividade persecutória que, num lapso 

de pouco mais de 03 anos, produziu 21 volumes de informações relevantes para 

a apuração da responsabilidade penal dos envolvidos, e que fundamentaram, 

repise-se, 03 denúncias contra mais de 20 pessoas.

[...]

14. Especificamente quanto ao Paciente, o fato das denúncias ajuizadas 

anteriormente não o terem incluído no polo passivo em nada se relaciona com a 

averiguação da justa causa em relação a ele, que será verifi cada oportunamente 

pelo Parquet quando encerrada a análise do material probante colhido no bojo do 

IPL, tudo, aliás, na esteira do que dispõe o art. 129, I, da Constituição da República, 

e o princípio acusatório que delineia o processo penal forjado sob o Estado 

Democrático de Direito.

[...]

As informações prestadas pelo Juízo da 6ª Vara Criminal Federal de 

São Paulo/SP apontam que o paciente foi um dos indiciados pela autoridade 
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policial, pela suposta prática do crime de corrupção ativa, pois teria oferecido 

vantagem indevida a funcionário público (Ana Lúcia Amorim de Brito) para 

supostamente corrompê-lo a prorrogar acordo de cooperação técnica (ACT/

MPOG/ABBC/SINAPP).

De acordo com o acórdão ora impugnado, a demora na tramitação do 

inquérito em questão é de ser atribuída às vicissitudes próprias do referido procedimento 

que envolve inúmeras partes e a apuração de fatos de elevada complexidade, de 

maneira que a análise de provas coletadas ainda não foi concluída (fl . 1.028).

Ponderou, ainda, a autoridade apontada como coatora que (fls. 

1.028/1.029):

[...]

Não obstante a consulta processual indicar que os autos do inquérito policial 

encontram-se no Ministério Público Federal desde março/2018, é sabido que 

existe um trâmite interno normatizado pela Resolução 63, de 26/6/2009, do 

Conselho Nacional de Justiça, a qual dispõe sobre a tramitação direta dos 

inquéritos policiais entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, e 

que consiste em idas e vindas dos autos entre as aludidas autoridades, sem 

necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que leva a crer que os autos 

não fi caram simplesmente inertes no período compreendido das investigações.

[...]

Para mim, o excesso de prazo é evidente na hipótese em análise. No caso, 

de acordo com as informações prestadas pelo Delegado de Polícia Federal (fl . 

1.040 – grifo nosso):

[...] Inquérito policial 414/2015 - DELECOR/SR/PF/SP (Operação Custo Brasil), 

Processo 00118811-1.2015.403.6181 - 6ª Vara Criminal Federal - São Paulo - foi 

encerrado em 09 de abril de 2018, conforme cópias que seguem (Ofi cio 5.419/2018 

e Memorando 3.720/2018).

Os autos físicos do Inquérito foram entregues à 6ª Vara Federal Criminal há 

quase um ano, em 13/03/2018 (recibo anexo).

No encerramento da investigação foi informado à Justiça Federal que “a 

Polícia Federal não tem mais interesse na análise de referidos materiais para os 

fi ns desta investigação” e “não havendo mais diligências a serem realizadas e 

já formalizadas as suspeitas na esfera policial quanto à ocorrência de crimes e 

respectivas autorias, encerramos o presente inquérito”.

[...]
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O Ministério Público Federal, por sua vez, nos esclarecimentos prestados 

apenas menciona que o paciente foi indiciado junto a outros quatorze investigados 

por corrupção passiva, tráfi co de infl uência e organização criminosa nos autos do 

Inquérito Policial n. 0011881-11.2015.403.6181, já relatado e atualmente sob 

análise para oferecimento de denúncia (fl . 1.054).

Com efeito, extrai-se do trecho acima transcrito que, desde que o inquérito 

em questão deu entrada no Parquet, não foram adotadas outras providências ou 

diligências.

Não posso concordar com a opinião externada pelo Tribunal Regional 

de que os autos não fi caram simplesmente inertes no período indicado pelos 

impetrantes (fl . 1.029). Explico.

O procedimento investigatório foi instaurado no dia 14/12/2015 

e encerrado pela autoridade policial em 9/4/2018. Pelo que constatei das 

recentes informações prestadas, desde então, o feito aguarda providências 

pelo órgão acusatório. Observa-se da movimentação processual que o único 

impulsionamento processual se deu em 5/11/2018, ocasião em que prestadas as 

informações ao Tribunal de origem.

Na minha compreensão, o constrangimento ilegal está caracterizado, uma 

vez que o Ministério Público Federal, aqui, não esclareceu o motivo da demora 

de mais de um ano para o oferecimento da peça acusatória ou adoção qualquer 

outra ação processual. Alie-se a isso o fato de outras três denúncias, relacionadas 

aos mesmos fatos sob investigação, já terem sido oferecidas em desfavor de 

outros indiciados no ano de 2016.

Concedo a ordem para trancar o referido inquérito policial em relação ao 

paciente.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Senhor Presidente, eminentes pares,

Dercio Guedes de Souza alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência 

de decisão proferida por Desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região, que indeferiu pedido de liminar em habeas corpus lá impetrado, por 

meio do qual se pleiteava fossem suspensos os atos praticados no Inquérito n. 

0011881-11.2015.4.03.6181.

Neste writ, objetiva a defesa o trancamento de inquérito policial, sob o 

argumento de excesso de prazo para oferecimento de denúncia, na medida 
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em que perdura por dois anos, com relatório fi nal apresentado há mais de oito 

meses, sem que o Ministério Público Federal haja requerido diligência ou 

oferecido denúncia.

O Ministro Sebastião Reis Júnior concede a ordem para trancar o referido 

procedimento administrativo investigatório.

Embora, como destacou o relator, o inquérito policial haja permanecido 

paralisado com o Ministério Público por mais de dois anos, sem nenhuma 

movimentação, e, posteriormente, diligências complementares hajam sido solicitadas 

– circunstância que evidencia a ausência de oferecimento de denúncia ou de 

novo pleito de arquivamento do procedimento investigatório até o momento 

– não identifi co elementos sufi cientes para determinar a excepcional providência do 

trancamento do inquérito policial. Em complementação ao voto oral sintético 

ofertado em sessão, aduzo o que se segue.

No âmbito do sistema penal, incluída a fase administrativa inquisitorial, 

desde o advento da atual Constituição, muito se avançou do ponto de vista 

normativo e de práticas judiciais, rumo ao estabelecimento de um sistema 

de garantias e direitos em benefício das liberdades públicas do investigado e 

acusado na persecução penal.

Sem embargo, nesse contexto, tem de haver um equilíbrio entre, de 

um lado, os justos anseios da sociedade por um grau maior de efi ciência do 

sistema punitivo, com a diminuição do nível de morosidade dos processos e de 

impunidade dos autores de condutas criminosas e, de outro, a não menos cara 

aspiração de que a atividade repressora do Estado jamais se afaste das conquistas 

civilizatórias que a qualifi cam e condicionam como formal e substancialmente 

legítima.

O ponto de referência na solução dos casos concretos deve ser aferido pelas 

normas (princípios e regras) constitucionais, que permeiam as duas proposições 

contrapostas – exercício do direito punitivo e proteção da liberdade humana.

Nessa perspectiva, destaca-se, entre os direitos do acusado, o de ser julgado 

em prazo razoável, Deveras, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(Pacto de San José da Costa Rica) confere à pessoa acusada em processo 

criminal o “[...] direito a ser julgada dentro de um prazo razoável [...]” (art. 7º, item 

5), ideia também presente nas Constituições de alguns países, como a Espanha, 

e em outros tratados e convenções internacionais, como o Pacto de Nova York 

(Decreto n. 592/1992, art. 9º, item 3). Fala-se assim em direito a um processo 

sem dilações indevidas, que não se prolongue mais do que o necessário para o 

cumprimento de suas funções e objetivos por razões injustifi cadas.
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Em nossa normativa Constitucional, a regra foi introduzida pela reforma 

de 2004 (EC 45) na Carta Maior, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, verbis: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Na aplicação desse dispositivo, os tribunais têm procurado seguir os 

critérios oriundos da jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, 

onde, para aferir a razoabilidade ou a irrazoabilidade do prazo excedido pelo 

Estado reclamado na condução dos processos criminais, verifi cam-se fatores 

como: (a) as circunstâncias particulares de cada caso e a complexidade do litígio; 

(b) a conduta processual das partes ou, mais proximamente, do acusado; (c) a 

atuação das autoridades responsáveis pela condução do processo, sejam elas 

administrativas ou judiciais.

No Brasil, boa parte dos tribunais e da doutrina tem sido muito tolerante 

com o excesso injustifi cado dos prazos processuais, mesmo nas situações em que o 

acusado está preso – não raros os processos em que a prisão cautelar se prolongam 

por vários anos sem que se chegue a julgamento nem sequer no primeiro grau. 

Costumam-se invocar argumentos como (a) excessivo número de acusados; (b) 

imensa quantidade de testemunhas para serem ouvidas; (c) complexidade da 

matéria envolvida; (d) ou mesmo razões de força maior.

Todavia, alguns julgados estendem essa garantia processual à fase do 

inquérito policial, o que, em princípio, é válido e consentâneo aos objetivos do 

sistema de garantias penais, o que há de ocorrer com prudência.

Concordo inteiramente com o relator ao afi rmar que o inquérito policial, 

quando no seu curso se realizam atos concretos de perturbação da liberdade 

jurídica do indivíduo, deve ser sujeito a um controle jurisdicional e que o 

próprio indiciamento se confi gura ato de constrangimento.

Aliás, em casos específi cos, esta Corte reconheceu o excesso de prazo para 

a conclusão do inquérito, isto é, a existência de demora que não encontraria 

justifi cativa razoável diante do caso concreto, sobretudo em razão do grande 

tempo decorrido desde a instauração do procedimento sem que as investigações 

se ultimassem.

Contudo, tem-se compreendido que o decurso do tempo não é algo 

matemático, exato ou certo, mas há que ser considerável frente ao caso sub 

examine.

Nesse sentido:

[...]
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Embora a garantia da razoável duração do processo vigore no apuratório 

pré-processual, o excesso de prazo não se configura com a mera passagem 

aritmética do tempo, mas sim quando a inércia da acusação evidenciar a patente 

ausência de justa causa para a manutenção da apuração pela impossibilidade 

de obtenção de elementos que eventualmente venham a corroborar a narrativa 

acusatória. 6. Havendo elementos indiciários mínimos de materialidade e autoria 

e possibilidade em tese da existência do delito, não cabe o trancamento de 

inquérito por excesso de prazo. [...] (AgRg no Inq n. 1.088/DF, Rel. p/acórdão 

Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 22/03/2009).

Pois bem. Os precedentes deste Tribunal Superior que determinaram o 

trancamento do inquérito policial têm em comum lapsos que variam de cinco a 

dez anos de investigação sem nenhum resultado, como, v. g., no HC n. 482.141/

SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior (6ª T., DJe 24/4/2019), em 

que concluiu: “até o momento, passados quase 10 anos, o inquérito não reuniu 

os elementos probatórios necessários para formação da opinio delicti e não há 

nenhuma perspectiva de chegar a seu fi m”.

Deve ser considerado, ainda, que nessa avaliação também importa 

perscrutar a condição do investigado – se solto ou preso, se indiciado ou não 

–, bem como as circunstâncias e a complexidade para a elucidação do crime, 

sobretudo quando há inúmeros suspeitos ou estão envolvidas organização 

criminosa, práticas delituosas transfronteiriças etc. Por isso, mesmo em caso no 

qual houve o decurso de mais de oito anos desde o início das investigações, esta 

Corte decidiu:

Recurso em habeas corpus. Sequestro e homicídio qualificado. Excesso de 

prazo para a conclusão do procedimento investigatório. Não ocorrência. Recurso 

não provido.

1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na 

legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são 

peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de 

apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso 

concreto.

2. Embora se identifi que o decurso de mais de oito anos desde a instauração do 

inquérito policial, noto que os crimes apurados são gravíssimos e complexos, cuja 

apuração demora, é bem verdade, mas não a ponto de impor a cessação da atividade 

investigatória do Estado, sobretudo porque não houve restrição à liberdade do 

recorrente e o prazo prescricional está longe de ser alcançado.

3. Recurso não provido (RHC n. 74.078/MG, Rel. p/acórdão Ministro Rogerio 

Schietti, 6ª T, DJe 18/2/2019, destaquei).
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Na hipótese dos autos, observo que a investigação é complexa e envolve 

apuração de crimes objeto da 18ª fase da Operação Lava Jato. Noto, ainda, que 

foram produzidos relatórios parciais dos fatos até então investigados. Segundo o 

Parquet que atua no caso (fl . 65):

8. Quando da apresentação do segundo relatório parcial, a Polícia Federal 

informou que iniciaria, naquele momento, a análise do material apreendido no 

endereço residencial de Paulo Bernado Silva, diligência ainda não concluída [cf. fl s. 

4.389/4.390 do IPL].

9. Portanto, embora os autos estejam com o MPF desde 05.03.2018 [cf. fl s. 

4.503], as investigações não se encontram paralisadas, restando, no mínimo, a 

conclusão da verifi cação do material suprarreferido.

Além disso, destacou (fl . 66):

[...]

12. Nesses termos, parece adequada a atividade persecutória que, num lapso 

de pouco mais de 03 anos, produziu 21 volumes de informações relevantes para 

a apuração da responsabilidade penal dos envolvidos, e que fundamentaram, 

repise-se, 03 denúncias contra mais de 20 pessoas.

Ora, a partir de inquérito que durou pouco mais de três anos, instaurado 

em dezembro de 2015 – relativo a fatos graves, decorrentes de uma operação 

policial nacionalmente conhecida, que envolvem criminalidade complexa de 

“colarinho branco” – em que já houve denúncia em relação a vários acusados, 

entendo prematura e não conforme ao Direito obstruir o curso da investigação, 

privando o Ministério Público, como titular da ação penal e representante dos 

interesses sociais envolvidos, de formar sua opinio delicti e a partir daí decidir 

pelo oferecimento de denúncia ou pelo arquivamento do inquérito.

Posto isso, peço a mais respeitosa vênia para denegar a ordem.

VOTO VENCIDO

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Senhor Presidente, depois de ouvir 

atentamente as ponderações dos advogados e o voto do Relator, não estou 

convencida de que há demora injustifi cada que justifi casse o trancamento do 

inquérito policial.

O inquérito policial, aliás, já foi encerrado. A demora de que reclama o 

Paciente é do Ministério Público. Ao meu sentir, concessa venia, esse precedente 
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é muito perigoso. Quem de nós não tem processos a serem julgados com 

mais de 1 ou 2 ou mais anos? Trabalhamos pouco? Por essa demora vamos 

concluir pelo trancamento das ações penais ou inquéritos em andamento? Não 

me parece uma solução razoável, tampouco proporcional. Mesmo admitindo 

que o princípio constitucional da duração razoável do processo deva incidir 

inclusive na fase administrativa, pré-processual, este Tribunal só tem trancado 

inquéritos com prazos exorbitantes, sem nenhum elemento indiciário coligido, 

sem nenhuma expectativa de encerramento.

No caso em apreço, não é isso que se tem. O inquérito, repito, já está 

encerrado. Envolve, como é notório, uma investigação complexa, com vários 

envolvidos, inúmeras diligências concluídas. O Ministério Público ofi ciante não 

tem a mesma estrutura que temos aqui no STJ. Não vejo como, diante de uma 

demora mais do que justifi cada, concluir por trancar o inquérito.

Assim, com as devidas vênias, acompanho in totum as poderanções 

levantadas pelo voto discordante do Ministro Schietti.

HABEAS CORPUS N. 488.129-PR (2019/0001850-5)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Impetrante: Pedro Henrique Ribeiro dos Santos e outro

Advogados: Pedro Henrique Ribeiro dos Santos - PR080346

Fernando Campos Beraldo - PR081156

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Paciente: Jean Carlos dos Santos (Preso)

EMENTA

Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio qualifi cado. Nulidade. 

Art. 366 do Código de Processo Penal. Determinação de antecipação 

de provas. Ausência de nomeação de defensor para o ato. Nulidade 

absoluta configurada. Excesso de prazo. Não ocorrência. Ordem 

parcialmente concedida.
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1. Nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo 

Tribunal Federal, “no processo penal, a falta da defesa constitui 

nulidade absoluta, mas a sua defi ciência só o anulará se houver prova 

de prejuízo para o réu”. No caso, a ausência de nomeação de defensor 

ao paciente, por ocasião da realização das audiências de colheita 

antecipada de provas, deixou-o indefeso, em patente prejuízo e ofensa 

aos postulados do contraditório e da ampla defesa.

2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da 

garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, 

da Constituição Federal. Tal verifi cação, contudo, não se realiza de 

forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de 

razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão 

provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, 

bem como quaisquer fatores que possam infl uir na tramitação da ação 

penal.

3. O alegado excesso de prazo em virtude de reconhecimento 

de nulidade não pode ser apreciado como mera relação de causa e 

efeito, ou seja, o reconhecimento de eventual nulidade do processo 

não implica, automaticamente, o relaxamento da prisão por excesso 

de prazo.

4. Ordem parcialmente concedida para reconhecer a nulidade 

do processo, em relação ao paciente, a partir das audiências de 

colheita antecipada de provas sem a presença de defensor do paciente. 

Recomendação expedida.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conceder parcialmente a ordem, com recomendação, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Rogerio Schietti 

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

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Sustentou oralmente o Adv. Pedro Henrique Ribeiro dos Santos, pela 

parte paciente: Jean Carlos dos Santos
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Brasília (DF), 26 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 24.4.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Trata-se de habeas corpus com 

pedido de liminar impetrado em benefício de Jean Carlos dos Santos apontando 

como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC n. 

0052120-72.2018.8.16.0000).

Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos 

crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do 

Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva (e-STJ fl s. 56/59).

Por não ter sido o paciente localizado, foi citado por edital, não 

comparecendo nem constituindo advogado, razão pela qual foi decretada a 

suspensão do processo e do prazo prescricional, e ainda determinada a 

antecipação de provas (e-STJ fl s. 73/74).

Posteriormente, o paciente teria sido preso em outra comarca e apresentado 

resposta à acusação por meio de defensor constituído (e-STJ fl s. 108/109), 

vindo a ser pronunciado por meio da decisão colacionada às e-STJ fl s. 140/155.

Irresignada, a defesa impetrou prévio writ, pugnando pelo reconhecimento 

de nulidade das audiências realizadas em 25/4/2016 e 30/5/2016, bem como 

pelo relaxamento da prisão por excesso de prazo. A ordem foi denegada, em 

acórdão cuja ementa foi assim defi nida (e-STJ fl . 32):

Habeas corpus. Homicídios qualifi cados, consumado e tentado, em coautoria 

(artigos 121, § 2º, incisos I e IV, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c art. 14, inc. II e 

art. 70, 2ª parte, todos do CP). Nulidade desde a realização de duas audiências 

de oitiva de testemunhas por ausência de defesa técnica. Inocorrência. Réu 

declarado revel, com suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. 

Depoimentos colhidos em sede de produção antecipada de provas. Posterior 

prisão do acusado, que constituiu advogado e exerceu plenamente sua defesa. 

Ausência de efetivo prejuízo. Excesso de prazo, de conseqüência, não constatado. 

Ordem denegada.

Neste writ, alegam os impetrantes que o paciente estaria sofrendo 

constrangimento ilegal, em razão de nulidade processual absoluta pela produção 
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antecipada de provas com a realização de audiências de oitiva de testemunhas 

sem a nomeação de defensor para o paciente, em desrespeito ao disposto na 

Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal.

Sustentam, nesse sentido, que, “ao determinar a antecipação das provas, 

deveria a magistrada de primeiro grau nomear um defensor dativo para o 

paciente, para, ao menos, acompanhar os atos processuais (duas audiências de 

instrução), o que não fez no caso em comento, pois, conforme se depreende das 

atas de audiências [...], a produção de provas se deu de forma inconstitucional, 

tendo em vista que o paciente não possuía defesa no momento em que foram 

colhidas as provas antecipadas, pelas atas ainda nota-se que: o paciente sequer foi 

apregoado nas audiências” (e-STJ fl . 14).

Ponderam que “houve desrespeito ao verbete da súmula n. 523 do Supremo 

Tribunal Federal, ante a ausência de defesa técnica em favor do paciente” (e-STJ 

fl . 26), e asserem, outrossim, a necessidade de relaxamento da prisão por excesso 

de prazo, pois “já se passaram mais de dois anos [desde a prisão do paciente] e a 

instrução processual não foi realizada” (e-STJ fl . 27).

Requerem a concessão de liminar para anular o processo a partir da 

audiência de oitiva de testemunhas e o relaxamento da prisão em razão do 

excesso de prazo da instrução. No mérito, pugnam pela concessão da ordem 

para anular o processo a partir da audiência realizada em 25/4/2016, expedindo-

se alvará de soltura em benefício do paciente.

A liminar foi indeferida, às e-STJ fl s. 194/195, pelo Ministro Presidente.

As informações foram prestadas às e-STJ fl s. 198/284.

O Ministério Público Federal, às e-STJ fl s. 287/290, manifestou-se pela 

denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): Como visto, pretende 

a defesa o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, haja vista 

que o paciente teria fi cado indefeso por ocasião das audiências de colheita 

antecipada de provas, e, ante o reconhecimento da nulidade, o relaxamento da 

prisão por excesso de prazo.

Acerca do tema, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fl s. 34/36):
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O paciente Jean Carlos dos Santos encontra-se preso preventivamente desde 

04.01.2017. Foi pronunciado pela prática de crimes de homicídios qualifi cados, 

um consumado e um tentado, em coautoria, mediante disparos de arma de fogo.

A alegação de nulidade processual desde a realização das audiências de 

instrução nas datas de 25.04.2016 e 30.05.2016 não procede.

Pois bem.

Em 17.02.2016, o magistrado singular, considerando que o ora paciente, citado 

por edital, não havia comparecido ao processo e nem constituído advogado, 

determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366, do 

CPP). Ainda, acolhendo requerimento do Ministério Público, deferiu a produção 

antecipada de provas “por medida de celeridade e economia processual, tendo 

em vista que o feito será instruído em relação aos demais réus, sem qualquer 

prejuízo de eventual repetição e/ou complementação mediante requerimento 

justifi cado de defensor constituído pelo acusado, após localização” (mov. 117.1).

Assim, verifi ca-se que por ocasião das referidas audiências, o processo estava 

suspenso com relação ao paciente.

Após a notícia de sua prisão, em 04.01.2017 (mov. 328), Jean Carlos foi 

regularmente intimado, constituiu advogado e apresentou resposta a acusação, 

exercendo plenamente sua defesa. Insurgiu-se com relação à citação ficta e 

requereu a inépcia da denúncia, o que foi afastado pelo magistrado.

Assim, em que pese a ausência de nomeação de advogado para o ato, não há 

como se considerar tenha havido efetivo prejuízo à defesa.

Na sentença de pronúncia, aliás, o magistrado assim se manifestou sobre a 

referida arguição:

“Noutro giro, a antecipação de provas é incontestavelmente permitida no 

Direito Brasileiro, e tem o condão de evitar que informações importantes caiam no 

esquecimento, como pode ocorrer na prova testemunhai.

Ademais, reconhecer prejuízo na ausência de um defensor de confi ança como 

propôs a defesa, seria um retrocesso. Por esta razão, afasto a preliminar suscitada” 

(mov. 582.1).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 5. Conforme o disposto no art. 366 do CPP, “se o acusado, citado 

por edital, não comparecer, nem constituir advogado, fi carão suspensos 

o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a 

produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, 

decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 do Código 

de Processo Penal”. Ainda, a Súmula 455 do STJ estabelece que “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justifi cando unicamente 

o mero decurso do tempo”.
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6. No caso dos autos, o recorrente não foi encontrado, de modo 

que, citado por edital e suspenso o processo nos termos do art. 366 

do Código de Processo Penal, o Juízo de primeiro grau, demonstrando 

fundamentadamente a necessidade da produção antecipada de provas, 

apontou motivos concretos indicativos da medida de natureza cautelar, 

visando assegurar a descoberta da verdade real, considerado, inclusive, o 

compartilhamento das testemunhas dos demais corréus.

7. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência 

no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a 

manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com 

a formalidade legal, atinge a sua fi nalidade, restando à parte demonstrar a 

ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.

8. Recurso não provido (RHC 93.509/MG, Rei. Ministro Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018).

De conseqüência, não se constatando a aventada nulidade processual, não há 

que se falar em excesso de prazo na prisão.

Os réus foram pronunciados em 23.07.2018 (mov. 582.1), e houve interposição 

de recurso em sentido estrito, ora em tramitação.

À face do exposto, defi ne-se o voto pela denegação da ordem.

Penso não assistir razão à Corte de origem.

Com efeito, dispõe o enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal 

Federal que, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, 

mas a sua defi ciência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

No caso, verifi ca-se que a ausência de nomeação de defensor ao paciente, 

por ocasião da realização das audiências de colheita antecipada de provas (e-STJ 

fl s. 77/78 e 80/81), deixou-o indefeso, em prejuízo que se revela patente.

De fato, consoante o disposto no art. 366 do CPP, “se o acusado, citado por 

edital, não comparecer, nem constituir advogado, fi carão suspensos o processo e 

o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada 

das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos 

termos do disposto no art. 312”.

No entanto, é inequívoca a necessidade de estarem presentes ao ato o 

Ministério Público e um defensor nomeado, preservando-se o contraditório e a 

ampla defesa.

Nesse sentido, inclusive, prevê o art. 261 do Código de Processo Penal:



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 31, (254): 1423-1524, abril/junho 2019 1451

Art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou 

julgado sem defensor.

A ausência de defesa do paciente, pois, para as audiências de antecipação 

de provas, importa o reconhecimento de nulidade do ato em relação ao paciente, 

mormente quando se constata que tais procedimentos não foram renovados 

após a devida citação do paciente e constituição de defesa, não obstante a 

ressalva do Juízo quando do deferimento da antecipação, no seguinte sentido 

(e-STJ fl . 73):

Quanto à requerida pelo Ministério Público, tal providência, por antecipação 

de provas defi ro medida de celeridade e economia processual, tendo em vista 

que o feito será instruído em relação aos demais réus, sem qualquer prejuízo de 

eventual repetição e/ou complementação mediante requerimento justificado de 

defensor constituído pelo acusado, após localização. (Grifei.)

Por outro lado, no que concerne ao alegado excesso de prazo da prisão, 

melhor sorte não socorre o paciente.

Isto porque, a meu ver, o apontado excesso de prazo em virtude do 

reconhecimento da nulidade anteriormente apontada não pode ser apreciado 

como mera relação de causa e efeito. Em outras palavras, o reconhecimento da 

nulidade não implica, automaticamente, o relaxamento da prisão por excesso de 

prazo.

Nesse sentido:

Processual Penal. Habeas corpus. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Alegação 

de violação ao princípio do juiz natural. Órgão julgador. Convocação de juízes 

de primeiro grau realizada de forma irregular. Nulidade. Ocorrência. Pedido 

subsidiário prejudicado.

I - A Terceira Seção desta Corte, em julgamento do HC 108.425/SP, de relatoria 

do e. Min. Og Fernandes, DJe de 12/11/2008, fi rmou entendimento no sentido 

de que é irregular a convocação de juízes de primeiro grau, como vem sido 

realizada pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para atuação em 

segunda instância, quando efetivada através de sistema de voluntariado, e com 

a fi nalidade de composição de Câmaras Extraordinárias, pois desta forma restam 

atribuídas a juízes de primeiro grau funções privativas de desembargadores, em 

ofensa ao princípio do Juiz Natural (art. 5º, incs. XXXVII e LIII, da CF)

II - Tais irregularidades não se verifi cam na hipótese de convocação através de 

sistema de concurso de remoção entre os magistrados da mais alta entrância do 
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primeiro grau (art. 72, caput, da Constituição do Estado de São Paulo), e para o fi m 

de atuação em substituição de desembargadores (arts. 107 e 118, caput, da Lei n. 

35/79).

III - No presente caso, tendo em vista que a convocação dos juízes de primeiro 

grau que atuaram no julgamento se deu de forma irregular, é imperioso o 

reconhecimento da nulidade do v. acórdão atacado.

IV - A nulidade do julgamento do v. acórdão hostilizado não tem o condão 

de automaticamente garantir ao paciente o relaxamento da custódia cautelar, 

sobretudo quando a alegação de excesso de prazo sequer foi examinada pelo e. 

Tribunal a quo. Assim, a análise da questão por esta Corte confi guraria indevida 

supressão de instância.

V - Reconhecida a nulidade do v. acórdão atacado, fi ca prejudicado o pedido 

subsidiário de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma 

de fogo.

Ordem parcialmente concedida.

(HC 133.592/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

13/08/2009, DJe 28/09/2009, grifei)

Como é cediço, a aferição do excesso de prazo reclama a observância 

da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, 

da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma 

puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no 

qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as 

peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que 

possam infl uir na tramitação da ação penal.

No caso, a prisão do paciente ocorreu em 4/1/2017. Assim, tendo em 

conta a gravidade dos fatos apurados, bem como a impossibilidade de precisar o 

período necessário à renovação dos atos processuais viciados, tenho que não está 

confi gurado, por ora, o constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem, para reconhecer a nulidade do 

processo, em relação ao paciente, a partir das audiências de colheita antecipada 

de provas sem a presença de defensor do paciente.

Determino, ainda, a expedição de recomendação ao Juízo de primeira 

instância, a fi m de que tome as providências cabíveis no sentido de promover a 

maior celeridade possível ao processo.

É como voto.
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HABEAS CORPUS N. 493.192-SC (2019/0041091-0)

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina

Advogados: Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina

Vinícius Motta Scaliante - PR069456

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina

Paciente: Vagner Oliveira Ventura da Silva

EMENTA

Habeas corpus. Art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Sete munições 

desacompanhadas de armamento. Tipicidade formal e material. 

Habeas corpus denegado.

1. A posse ilegal de munição, por si só, confi gura o crime do 

art. 12 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume 

a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado 

naturalístico à integridade de outrem para fi car caracterizado.

2. A Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça alinhou-

se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal 

Federal e passou a aplicar o princípio da insignifi cância em situações 

excepcionais, de posse de ínfi ma quantidade de munições e de ausência 

do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação 

que evidenciem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.

3. Embora possível, a aplicação do “princípio da insignifi cância 

não pode levar à situação de proteção defi ciente ao bem jurídico 

tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, 

que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de 

munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso 

concreto, a denotar a inexpressividade da lesão” (HC n. 458.189/MS, 

Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/9/2018).

4. In casu, como a polícia apreendeu as sete munições durante 

cumprimento de mandado de prisão e o paciente ostenta condenação 

por crime de latrocínio perpetrado com arma de fogo não localizada, 

compatível com o calibre das munições encontradas, é forçoso 
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reconhecer que não está evidenciado o diminuto grau de reprovabilidade 

do comportamento, a atrair a aplicação do princípio da insignifi cância. 

A ação praticada por agente de alta periculosidade reduz de forma 

relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 12 da 

Lei de Armas, razão pela qual não há falar em atipicidade material da 

conduta.

5. Habeas corpus denegado.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, denegar a ordem, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nefi  Cordeiro, 

Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 09 de abril de 2019 (data do julgamento).

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 25.4.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Vagner Oliveira Ventura da Silva 

alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação n. 0005489-92.2016.8.24.0008).

O réu foi condenado a 1 ano de detenção, em primeiro grau, pela prática 

do crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/2003. A pena foi substituída por 

uma restritiva de direitos.

A impetrante busca, em síntese, a absolvição no tocante ao crime descrito 

no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, em razão da atipicidade material 

da conduta imputada, porquanto insignif icante a posse de 7 munições de uso 

permitido no contexto específi co dos autos, qual seja, a munição encontrava-se isolada 

(desacompanhada de arma de fogo ou de outro acessório) e impossibilitada de ser 

utilizada de qualquer forma.
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Requer (fl . 16, grifei) “seja declarada a ilegalidade do acórdão impugnado para 

o fi m de absolver o paciente”.

O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem.

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator): O paciente, no momento 

em que policiais “foram cumprir um mandado de prisão temporária” (fl . 122) em 

sua residência, foi surpreendido na posse de sete munições intactas, calibre .38, 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os projéteis “estavam 

em uma caixa em cima do guarda roupa em um dos quartos do apartamento” 

e o “mandado de prisão era em razão do [suposto] envolvimento dele em um 

latrocínio” (fl . 123).

A Corte local não reconheceu a aplicação do princípio da insignifi cância, 

porquanto (fl . 179, destaquei):

[...] Nesse viés, além de a quantidade não ser inexpressiva, o réu, no momento em 

que foram encontradas as munições, encontrava-se num contexto de prática de outro 

delito (autos n. 0001508-83.2016.8.24.0031). Em análise ao respectivo processo, 

depreende-se que ora acusado inclusive fora lá condenado pelo cometimento do 

crime de latrocínio, e a arma utilizada no referido delito seria compatível com as 

munições encontradas em sua posse.

A orientação deste Superior Tribunal é fi rme em assinalar que a posse ilegal 

de munição desacompanhada da respectiva arma de fogo confi gura o crime do art. 

12 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de 

risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à incolumidade 

física de outrem para fi car caracterizado. Por isso, a atipicidade material somente 

poderá ser reconhecida quando, de antemão, se verifi car que o comportamento 

não é capaz de ameaçar de forma relevante o interesse tutelado pela norma 

penal.

No julgamento do REsp n. 1.699.710/MS, Rel. Ministra Maria Th ereza 

de Assis Moura, e do AgInt no REsp n. 1.704.234/RS, Rel. Ministro Sebastião 

Reis Júnior, a Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em caso de 

crime de posse de munição, alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma 

do Supremo Tribunal Federal e passou a admitir a incidência do princípio da 

insignifi cância em situações específi cas, quando a ínfi ma quantidade de projéteis, 
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a ausência do artefato capaz de dispará-los e os demais elementos acidentais da 

conduta evidenciarem a inexistência total de probabilidade de perigo à paz social. 

Confi ra-se:

1. Os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento são crimes formais, 

de mera conduta e de perigo abstrato e se consumam independentemente da 

ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, sendo o dano presumido pelo 

tipo penal. Assim, como regra geral, é inaplicável o princípio da insignifi cância 

aos crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição, notadamente porque 

não se cuidam de delitos desprovidos de periculosidade social em face mesmo da 

natureza dos bens jurídicos tutelados e do princípio da proteção efi ciente.

2. Não obstante, inexiste perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens 

jurídicos tutelados pela norma na conduta de alguém que é ourives e vive de 

sua profissão comercializando jóias, sem qualquer notícia de envolvimento 

com práticas criminosas, em que foram apreendidas apenas três munições 

dentro da gaveta de uma mesa no interior do seu estabelecimento comercial, 

desacompanhadas de arma de fogo.

3. Recurso ministerial improvido.

(REsp n. 1.699.710/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 

13/11/2017, destaquei)

Conquanto seja possível, excepcionalmente, reconhecer a atipicidade 

material dos crimes em apreço, em consonância com os postulados da 

fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, a “incidência 

do princípio da insignifi cância não pode levar à situação de proteção defi ciente 

ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua 

incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de 

munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a 

inexpressividade da lesão” (HC n. 458.189/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, 5ª T., DJe 28/9/2018, destaquei).

Ilustrativamente, mutatis mutandis:

4. Como o recorrente é reincidente (condenado por tentativa de roubo 

circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, homicídio 

e tráfico de drogas) e foi preso em via pública com cinco munições de uso 

permitido, durante descumprimento de prisão domiciliar com monitoração 

eletrônica, é forçoso reconhecer que não está evidenciado o reduzidíssimo grau 

de reprovabilidade do comportamento, a atrair a aplicação do princípio da 

insignifi cância. A ação desacompanhada de arma de fogo, praticada por agente 

de alta periculosidade e que possui três execuções penais em curso reduziu de 
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forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 14 da Lei de 

Armas, razão pela qual não há falar em atipicidade material da conduta.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.772.387/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 20/2/2019).

Para entender-se pela absolvição do réu, devem estar presentes a 

mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o 

reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade 

da lesão jurídica ocasionada.

Como o legislador optou por punir a posse ou o porte ilegal de munição, 

isoladamente, e o art. 12 da Lei de Armas não foi declarado inconstitucional, 

somente pode ser considerada materialmente atípica a conduta incriminada 

quando for praticada por agente que, em condições peculiares, não represente 

nenhum perigo à incolumidade pública, porque, por exemplo, guardava um 

cartucho da Segunda Guerra Mundial que pertenceu a um ascendente, enterrou 

ínfi ma quantidade de projéteis no quintal de seu sítio, descaracterizou a própria 

natureza do artefato, ao utilizá-lo em obra de arte ou como chaveiro etc. 

Nesses casos, é patente a desproporcionalidade da resposta penal a um conduta 

irrelevante do ponto de vista delitivo.

Na hipótese, não está evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade 

do comportamento. O agente foi fl agrado com os projéteis durante cumprimento 

de ordem de prisão temporária, por suspeita da prática de crime de latrocínio. 

Não “quis dar muitas informações a respeito” dos fatos (fl . 123). De acordo 

com a moldura fática do aresto, “o acusado inclusive fora [...] condenado pelo 

cometimento do crime de latrocínio, e a arma utilizada no referido delito seria 

compatível com as munições encontradas em sua posse” (fl . 179).

Consta do aresto estadual que o artefato utilizado no latrocínio não 

foi localizado, mas “sua compatibilidade com a munição aqui encontrada 

depreende-se do laudo pericial lá elaborado (p. 350/358, autos n. 0001508-

83.2016.8.24.0031)” (fl . 180).

Logo, na conjuntura fática apresentada, a simples posse ilegal de sete munições 

por agente de alta periculosidade, pois possui condenação por latrocínio, mesmo sem 

armamento de fogo a pronto alcance, reduziu de forma relevante o nível de 

segurança pública, bem tutelado pelo art. 12 da Lei de Armas, afi gurando-se, 

formalmente e materialmente, típica a conduta. É impossível concluir pela total 

inexistência de perigo à segurança pública.

À vista do exposto, denego o habeas corpus.
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RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 100.709-SP (2018/0178031-7)

Relatora: Ministra Laurita Vaz

Recorrente: Daniel Palmeira de Lima

Advogados: Ismar Marcílio de Freitas Junior - SP054393

Ismar Marcílio de Freitas Neto - SP282833

Pedro Augusto de Padua Fleury - SP292305

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Fraude 

em licitação, formação de cartel, corrupção ativa e organização 

criminosa. Quebra do sigilo telemático. Fundamentação per 

relationem. Possibilidade. Art. 22, parágrafo único, inciso III, do 

Marco Civil da Internet. Inaplicável no caso. Prazo máximo limite 

para o acesso a mensagens eletrônicas constantes da caixa de e-mail 

do investigado. Postulado da proporcionalidade. Período de quebra 

do sigilo semelhante ao da prática dos crimes, que se prolongou por 

vários anos. Legalidade da medida. Recurso desprovido.

1. Segundo entendimento desta Corte Superior de Justiça, 

inexiste nulidade na decisão que acolhe pedido indicando, como 

razões de decidir, os argumentos que constam do requerimento 

apresentado pela Acusação, desde que o órgão julgador apresente 

também fundamentação própria, expondo, ainda que sucintamente, as 

razões de sua decisão, o que, como se observa da decisão atacada, foi 

realizado pelo Juízo singular.

2. O art. 22 do Marco Civil da Internet indica o que deve conter 

no requerimento para o fornecimento de “registros de conexão” ou 

de “registros de acesso a aplicações de internet”, que são, em suma, 

informações de início e de término de uma conexão à internet ou 

de uso de determinada aplicação, incluindo o número do endereço 

IP utilizado. Não se aplica, assim, ao pedido de quebra de sigilo 

telemático, que busca, basicamente, a obtenção do conteúdo de 

comunicações privadas.
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3. Considerando que a Lei n. 9.296/96 – moldada para a 

interceptação de comunicações contemporâneas (em que a captação 

se dá no momento em que são transmitidas) – não estabelece um 

prazo máximo limite para o acesso a mensagens eletrônicas constantes 

da caixa de e-mail da pessoa investigada, a análise da legalidade da 

medida deve ser feita à luz do postulado da proporcionalidade, que 

possui uma dupla faceta: contenção dos excessos do Poder Público e 

vedação da proteção defi ciente.

4. O Tribunal local ressaltou que a Acusação teve acesso às 

comunicações realizadas entre 2008 e 2015. Como se vê, o período de 

quebra do sigilo é muito semelhante àquele em que teriam ocorrido 

os fatos criminosos, já que a denúncia registra que “[a]s fraudes 

detectadas durante a investigação datam do ano de 2009 e persistem 

até a presente data”.

5. Assim, em razão da prática duradoura de crimes, que se 

prolongou por vários anos, não se mostra desproporcional a quebra do 

sigilo telemático pelo período de 2008 a 2015, pois contemporâneo às 

práticas delitivas.

6. Recurso ordinário desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, prosseguindo no julgamento após o voto-vista antecipado 

do Sr. Ministro Nefi Cordeiro negando provimento ao recurso ordinário, 

sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Antonio 

Saldanha Palheiro, e o voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior dando-lhe 

provimento, por maioria, negar provimento ao recurso ordinário, nos termos do 

voto da Sra. Ministra Relatora. Vencido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. 

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro (voto-vista) e Antonio 

Saldanha Palheiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 02 de abril de 2019 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 16.4.2019
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de recurso ordinário em habeas 

corpus interposto por Daniel Palmeira de Lima contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo que, ao julgar a impetração originária (HC n. 

2105463-67.2018.8.26.0000), denegou a ordem.

Consta nos autos que o Juízo de primeiro grau deferiu medida cautelar 

de quebra de sigilo telemático dos e-mails do Recorrente e de outros corréus, 

“para investigação visando apurar o envolvimento das pessoas com a prática de 

fraude em licitação, formação de cartel, quadrilha ou bando, corrupção ativa, e 

participação em organização criminosa” (fl . 59).

Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, 

que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (fl . 73):

Habeas Corpus. Quebra do sigilo telemático. Os artigos 5o, incisos LIV e LV, 

129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4o, da Constituição Federal, não tornam 

a investigação criminal exclusividade da policia, nem afastam os poderes de 

investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim 

sumulada: O Ministério Público dispõe de competência para promover, por 

autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, 

desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado 

ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por 

seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, 

as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso Pais, os 

Advogados (Lei 8.906.94, artigo 7o, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e 

XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático 

de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente 

documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa 

instituição.

MM Juíza que despachou decretando quebra do sigilo telemático empregando, 

para tal mister, manifestações do Ministério Público. Possibilidade. A técnica 

da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato 

decisório as razões apresentadas em outra peça processual, é tolerável como 

medida de economicidade, até porque, caso destes autos, fi cou resguardado o 

pleno exercício do direito ao contraditório. Julgados do col. STF e do e. STJ.

Violação do marco civil da internet. Período apurado anterior à vigência da lei. 

Magistrada que, ainda tenha subscrito despacho e ofício com datas equivocadas, 

atendeu reclamo do Ministério Público, que atendeu os pressupostos legais.

Constrangimento ilegal não visível ictu ocuili, conhecimento excepcional, mas 

denegando a ordem.
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Neste recurso, a Defesa alega que a decisão do Juízo de primeiro grau 

que autorizou a quebra do sigilo telemático foi genérica, “sem a devida 

individualização de cada quebra de sigilo de e-mail relacionada à suposta 

participação de cada acusado nos crimes. Apesar de, naquela altura da investigação, 

houvesse nove investigados, a d. juíza resolveu decidir de baciada, no atacado, 

sem o cuidado de avaliar as situações concretas” (fl . 99).

Argumenta que esta Corte Superior entende ser possível a fundamentação 

per relationem; no entanto, sustenta que “o magistrado tem que colocar seu 

livre convencimento de maneira motivada expondo os elementos concretos que o 

levaram a decidir daquela maneira, evitando o ‘mero despacho’ ao levar aos autos 

seu entendimento” (fl . 104).

Afi rma que “só se entende a decisão lendo o pedido do MP, sendo que, sem 

ele, não dá nem para saber, sequer, o que fora deferido. De tão vaga a decisão, o 

teor do ofício expedido, para os provedores de internet cumprirem o quanto se 

determinou, retrata os termos do pedido do MP, e não os da decisão” (fl . 107).

Também assevera que a necessidade de fundamentação das decisões 

judiciais já foi ressaltada nos autos do HC n. 428.558/SP pela Ministra Maria 

Th ereza de Assis Moura, então Relatora, em que foi garantido ao Recorrente 

o direito de responder ao processo-crime em liberdade. Alega que a falta de 

fundamentação também deve ser reconhecida neste recurso, agora em relação à 

decisão que autorizou a quebra do sigilo telemático.

Sustenta que a “d. magistrada de piso não estipulou o período da quebra. 

Deu carta branca para o Ministério Público devassar a vida inteira do Recorrente 

e dos outros investigados até 02/11/2015. Ou seja, aqui não só não se delimitou 

um período, como não se justifi cou a medida” (fl . 111).

Defende que não foi observado o que previsto no art. 22, parágrafo único, 

inciso III, da Lei do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), pois, “[d]

a simples leitura da inicial da Medida Cautelar, percebe-se que, em nenhum 

momento, o MP especifi cou o período pretendido da quebra em seu pedido, 

deixando-o ‘em aberto’, apenas apontando sua data fi nal” (fl . 114).

Por fi m, argumenta que o prejuízo seria evidente, já que “a decisão ora 

guerreada da d. magistrada de piso [...] fez com que os provedores de internet 

fornecessem diretamente ao GAECO-SP toda prova que deu alicerce à exordial 

acusatória apresentada no processo-crime n. 1010685-69.2017.8.26.0320, 

fazendo a Ação Penal se iniciar na Comarca de Limeira - SP” (fl . 117).
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Requer o provimento do recurso, “para que seja reconhecida a nulidade 

da decisão de quebra de sigilo telemático e, como consequência, a ilicitude das 

provas dela provenientes” (fl . 118). Há pedido de sustentação oral.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fl s. 

144-151).

À fl . 156, a Defesa requereu urgência no julgamento do recurso.

As informações solicitadas ao Juízo de primeiro grau (fl. 159) foram 

juntadas às fl s. 162-164.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): Ao requerer a quebra do sigilo 

telemático ao Juízo de primeiro grau, a Acusação consignou o seguinte (fl s. 17-

22):

A presente investigação visa apurar o envolvimento das pessoas citadas acima 

com a prática de fraude em licitação, formação de cartel, quadrilha ou bando, 

corrupção ativa, e participação em organização criminosa.

Na data de 06.05.2015 foi encaminhada noticia anônima ao Grupo de Atuação 

de Combate ao Crime Organizado - GAECO/Piracicaba contendo informações 

alusivas a conluio e superfaturamento em procedimentos licitatórios para 

aquisição de módulos organizacionais deslizantes pelas Câmaras Municipais de 

Leme e Iracemápolis.

Segundo investigações encetadas nos autos do Procedimento de Investigação 

Criminal - PIC n. 38.1093.0000017/2015-3 a empresa D. Palmeira de Lima Móveis 

EPP, de propriedade de Daniel Palmeira de Lima sagrou-se vencedora em diversos 

procedimentos licitatórios para fornecimento de módulos de arquivo deslizante 

para Câmaras Municipais no Estado de São Paulo.

Daniel Palmeira de Lima é Presidente da Câmara Municipal de Catanduva.

Foram identifi cados até o presente momento sete processos administrativos 

de aquisição de módulos de arquivos deslizantes para Câmaras Municipais 

(Iracemápolis, Itupeva, Louveira, Jaboticabal e Jacareí e Leme).

A empresa D. Palmeira venceu as licitações em Itupeva, Jaboticabal, 

Iracemápolis e Leme.

A empresa Arquivando venceu a licitação em Louveira.

Ocorre que a empresa Arquivando pertence a Edson Vando de Lima, sobrinho 

e ex-assessor do vereador Daniel Palmeira de Lima.
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Agente do Ministério Público do Estado de São Paulo, fazendo-se passar 

por consumidor interessado no produto, entrou em contato, via e-mail, com a 

empresa Metalúrgica Ferraz registrada na junta comercial como Vitória Comércio 

de Móveis para Escritório solicitando uma cotação de preços.

Na resposta encaminhada constatou-se que a mensagem foi replicada à 

empresa Daniel Palmeira de Lima-ME.

Por fi m, notas fi scais de aquisição dos bens pela empresa Arquivando aponta 

diferença substancial entre o preço da aquisição de treze armários de segurança 

(R$10.000,00 - dez mil reais) e o valor de revenda à Câmara Municipal de Louveira 

(R$135.980,00 - cento e trinta e cinco mil novecentos e oitenta).

O valor de referência da licitação é obtido por meio de cotações preliminares.

Há indícios de que as cotações preliminares que norteiam a licitação são 

superfaturadas.

Os endereços eletrônicos supramencionados foram fornecidos pelas empresas 

nos processos licitatórios analisados.

A Câmara Municipal de Iracemápolis é um dos órgãos públicos que adquiriu a 

mercadoria arquivo deslizante, o que autoriza a realização do presente pedido ao 

Juízo de Limeira.

Em suma, há indícios relevantes da ocorrência de fraude em licitação, venda 

superfaturada, formação de quadrilha, organização criminosa, crimes cuja pena 

máxima ultrapassa quatro anos de reclusão, havendo, portanto, necessidade de 

potencializar os elementos coligidos, razão pela qual se mostra imprescindível 

a obtenção de ordens judiciais para afastamento dos sigilos garantidos pela 

Legislação Brasileira, tais como o telemático.

Fundamento Jurídico

Diante dos documentos e declarações juntadas, nota-se que há 

verossimilhança de que algumas pessoas se associaram para praticar crimes 

apenados com reclusão, havendo indícios de que os suspeitos se utilizaram de 

empresas e pessoas físicas para lesar entes públicos terceiros e obter vantagem 

patrimonial ilícita. Há latente suspeita de que as pessoas investigadas tenham 

se utilizado de seus próprios endereços eletrônicos para combinar preços e 

propostas em licitação, razão pela qual, com fundamento no art. 1º, parágrafo 

único, da Lei 9.296/1996, art. 3o, inciso V, da Lei n. 12.850/2012 e art. 22, da Lei 

12.965/2014, requer-se de Vossa Excelência o deferimento de ordem judicial 

determinando as empresas de fornecimento de serviço de webmail o seguinte:

1) O fornecimento de todas as mensagens eletrônicas existentes na caixa de 

mensagens (enviadas, recebidas, lixeira, rascunho e outras porventura criadas 

pelo usuário) até o dia 2 de novembro, arquivadas no servidor da empresa, 

devendo estas ser disponibilizado por meio eletrônico ou mídia diretamente ao 

Ministério Público do Estado de São Paulo - GAECO-Piracicaba).
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2) O fornecimento dos dados cadastrais informados pelo usuário do correio 

eletrônico quando da criação da Conta de E-mail.

3) O fornecimento do histórico de IPs utilizados pelo usuário da Conta de 

E-mail.

4) a preservação de todas as mensagens existentes na Conta de E-mail do 

usuário/cliente pelos próximos 90 (noventa) dias a contar do dia 02 de novembro 

de 2015, para resguardar a prova para uso em futuro processo criminal.

Em 19/11/2015, o pedido foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, nos 

seguintes termos (fl s. 24-25):

Trata-se de pedido de quebra de sigilo telemático, formulado pelo Ministério 

Público/Gaeco, alegando, em resumo, que se trata de investigação fraudes em 

licitação, formação de cartel, corrupção ativa e organização criminosa, pelos 

motivos alegados na Petição Inicial e constantes dos documentos acostados.

Presentes os requisitos legais previstos na Lei 9.296/96, uma vez que a 

documentação trazida aos autos pelo Ministério Público comprova a presença 

de indícios sufi cientes de materialidade e autoria dos crimes ali referidos, bem 

como, não vislumbrando outras diligências prévias, senão as já realizadas, para 

obtenção de provas dos crimes investigados, entendo sufi cientemente embasado 

o pedido de quebra/afastamento do sigilo das mensagens eletrônicas constantes 

das caixas de e-mails dos investigados (enviadas, recebidas, lixeira, rascunhos 

e outras pastas criadas pelos usuários), dos respectivos dados cadastrais dos 

e-mails, históricos dos IPs utilizados, a preservação das mensagens existentes 

nas caixas de e-mails a partir da data referida, 2 de novembro da 2015, razão pela 

qual defi ro o pedido de afastamento dos sigilos requeridos, pois somente através 

dessa providência será possível apurar eventuais delitos acima mencionado e a 

respectiva autoria dos mesmos.

Expeça-se o necessário, determinando às empresas referidas que providenciem 

a remessa dos dados solicitados diretamente ao Ministério Público/GAECO, nos 

endereços de e-mail informados pelos Senhores Promotores de Justiça quando 

do encaminhamento dos ofícios judiciais expedidos.

O Tribunal de origem denegou a ordem no writ originário com base na 

seguinte fundamentação (fl s. 76-88; grifos diversos do original):

Noutras palavras, a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio 

da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça 

processual, é tolerável como medida de economicidade, até porque, caso destes 

autos, fi cou resguardado o pleno exercício do direito ao contraditório.

Nem há se confundir ausência de fundamentação com concisão.
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A concisão, hipótese deste feito, como complexo axiológico, sempre é 

benvinda no exercício da jurisdição.

[...]

Não obstante tais minudências, com pequenos equívocos aqui e ali, 

respeitosamente, elas não se mostraram sufi cientes para cogitar a invalidade do 

procedimento, na medida em que estritamente cumprido o quanto postulado 

pelo Parquet.

O relatório 32/A/2016, por ex., indica que foram pedidas as caixas de e-mails desde 

2008 até novembro de 2015 (fl s. 172/174, dos autos da ação cautelar). E o relatório 

88/A/2017 (fl s. 274/314, dos autos da ação cautelar) analisou exatamente os dados 

obtidos.

Verifi co, pois, que os pedidos para quebra do sigilo telemático do paciente, com o 

consequente acesso às suas correspondências eletrônicas, disseram respeito apenas e 

tão somente aos dados atinentes aos respectivos procedimentos licitatórios.

Sem prejuízo, a data, acerca da qual se pretendia o acesso ao conteúdo 

informativo, tinha a ver com o início das atividades da empresa, pese não constante 

da r. deliberação que o deferiu.

Nestes termos, então, veio a calhar o quanto posto pelo Dr. Procurador de 

Justiça em seu elevado parecer:

(...) não houve desproporcionalidade na medida judicial, vez que 

adequadamente fundamentada na prova dos autos e limitada, mesmo que 

casualmente, ao início das atividades das empresas (...) a simples omissão 

na decisão da data inicial da quebra não gerou qualquer prejuízo para a 

parte, pois ela acabou por se limitar com o início das atividades da empresa. 

Não se vê, inclusive, período de quebra além daquele necessário para as 

investigações (.) (verbis, fl . 65).

[...]

As r. deliberações que decretaram a quebra dos sigilos telemáticos do paciente 

acham-se prioritariamente fundamentadas na gravidade concreta das acusações, 

visto o eventual envolvimento do paciente em processos licitatórios inquinados de 

suspeitosos, para o que, inclusive, ele e terceiras pessoas criado nova empresa após o 

início das investigações pelo órgão ministerial.

Alega-se constrangimento ilegal fundado na ideia de que, através destes 

dados, ora combatidos, o Parquet pôde oferecer denúncia contra o paciente e 

demais increpados (fl . 14).

Os dados não foram tomados, nem o Ministério Público avançou o sinal 

constitucional atinente às suas atribuições.

[...]
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Aqui, lidas as cópias dos autos, conferimos esse controle superior diferido, e 

nos documentos achamos a presença de indicadores de que, ao menos em tese, 

há infração grave por apurar, bem como interesse em ver resgatados prejuízos 

eventualmente impostos em detrimento do erário público.

[...]

Com relação ao marco civil da internet, o art. 22, III da Lei n. 12.965/2014, não se 

pode olvidar que a denúncia ministerial reporta ocorrências que remetem a lapso 

temporal anterior à sua existência (2009).

Ademais, ao deferir as diligências ministeriais, como retro explicado, a Autoridade 

Judicial encampou os pleitos do Parquet, que estatuíam sim indicadores temporais.

Feitas, então, estas observações, tenho para comigo que os dados obtidos, 

em acordo com o coligido para os autos originários, são necessários à instrução 

das investigações promovidas pelo Ministério Público e, como já destacado, fi caram 

devidamente limitados ao período de atuação da empresa junto aos procedimentos 

licitatórios.

Neste recurso ordinário, a Defesa discute apenas a suposta ilegalidade da 

decisão de fl s. 24-25, que deferiu a quebra do sigilo das mensagens eletrônicas 

constantes da caixa de e-mail do Recorrente e de outros Investigados.

Inicialmente, cumpre destacar que, segundo entendimento desta Corte 

Superior de Justiça, inexiste nulidade na decisão que acolhe pedido indicando, 

como razões de decidir, os argumentos que constam de requerimento 

apresentado pela Acusação, desde que o órgão julgador apresente também 

fundamentação própria, expondo, ainda que sucintamente, as razões de sua 

decisão, o que, como se observa da transcrição supra, foi realizado pelo Juízo 

singular.

Com efeito, na decisão de fl s. 24-25, que autorizou a quebra do sigilo das 

mensagens eletrônicas constantes da caixa de e-mail do Recorrente, o Juízo de 

primeiro grau consignou que se tratava de pedido formulado pelo Parquet em 

decorrência da suposta prática dos crimes de fraude em licitação, formação de 

cartel, corrupção ativa e organização criminosa, tendo apresentado, ao contrário 

do que sustenta a Defesa, fundamentação própria, em especial quando registra 

que:

[...] a documentação trazida aos autos pelo Ministério Público comprova a 

presença de indícios sufi cientes de materialidade e autoria dos crimes ali referidos, 

bem como, não vislumbrando outras diligências prévias, senão as já realizadas, 

para obtenção de provas dos crimes investigados, entendo suficientemente 

embasado o pedido de quebra/afastamento do sigilo das mensagens eletrônicas 

(fl . 25; sem grifos no original).
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Como se vê, a decisão impugnada acolheu os argumentos apresentados 

pelo Parquet estadual, que, em seu pedido, ressaltou a existência de prévia 

investigação encetada nos autos do Procedimento de Investigação Criminal – 

PIC n. 38.1093.0000017/2015-3, que constatou a presença de “indícios de que 

os suspeitos se utilizaram de empresas e pessoas físicas para lesar entes públicos 

terceiros e obter vantagem patrimonial ilícita. Há latente suspeita de que as 

pessoas investigadas tenham se utilizado de seus próprios endereços eletrônicos 

para combinar preços e propostas em licitação” (fl . 20).

A petição de quebra de sigilo telemático também mencionou que 

a sociedade empresária pertencente ao Acusado – que exercia a função de 

Presidente da Câmara Municipal de Catanduva – “sagrou-se vencedora em 

diversos procedimentos licitatórios para fornecimento de módulos de arquivo 

deslizante para Câmaras Municipais no Estado de São Paulo” (fl. 18), 

havendo “indícios de que as cotações preliminares que norteiam a licitação são 

superfaturadas” (fl . 20). Ainda, registrou que haveria “indícios de que as cotações 

preliminares que norteiam a licitação são superfaturadas” (fl . 20).

Dessa forma, não se pode dizer que a decisão que autorizou a quebra do 

sigilo telemático foi genérica, pois o Juízo de primeiro grau, além de adotar 

os argumentos expostos no requerimento Ministerial, também apresentou 

fundamentação própria.

A propósito:

Agravo regimental. Recurso especial. Evasão de divisas. Decisão monocrática. 

Violação do princípio da colegialidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. 

Aplicação de jurisprudência dominante do STJ. Prorrogações das interceptações 

telefônicas por mais de um período. Possibilidade. Fundamentação per relationem. 

Validade. Compartilhamento de dados sigilosos. Instituições de controle. 

Possibilidade. Erro de tipo e erro de proibição. Reexame de provas. Fixação da 

pena abaixo do mínimo legal e redução da multa. Reparação de danos. Sentença 

proferida após a vigência da Lei n. 11.719/2008. Agravo regimental não provido.

[...]

3. A fundamentação per relationem, devidamente justifi cada pelo Magistrado de 

primeiro grau diante do caso concreto, constitui medida de economia processual e 

não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões.

[...]

9. Agravo regimental não provido.

(AgInt no REsp 1.390.751/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 

julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018; sem grifos no original.)
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Recurso em habeas corpus. Crimes contra a administração pública. 

Interceptação telefônica. Fundamentação per relationem. Fundamentação 

concreta. Subsidiariedade da medida. Inexistência de demonstração da 

efetividade por outros meios de investigação. Recurso desprovido.

1. Não prospera da alegação de ausência de fundamentação na decisão que 

determinou a quebra do sigilo telefônico pois, ainda que de forma sucinta, o Juízo de 

primeiro grau demonstrou a existência dos requisitos necessários para a decretação 

da medida, além da adoção dos fundamentos expostos no requerimento do 

Ministério Público Estadual.

É pacífi co o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente 

válido a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir, não 

havendo que se falar em constrangimento ilegal. Precedentes. [...]

Recurso desprovido. (RHC 47.259/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta 

Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 20/08/2018; sem grifos no original.)

De outra parte, quanto à suposta nulidade decorrente da não delimitação 

– no pedido ministerial e na decisão do Magistrado singular – do período 

de quebra do sigilo, tendo a Defesa sustentado que a Acusação teve “acesso a 

tudo, sem exceção, até novembro de 2015” (fl . 111), cumpre fazer os devidos 

esclarecimentos.

A Lei n. 9.296/96, que regulamentou o art. 5º, inciso XII, parte fi nal, da 

Constituição da República – “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” – não estabeleceu 

um limite temporal para o acesso, pelas autoridades estatais, a comunicações 

pretéritas, pois todo o texto legal foi moldado para a interceptação de 

comunicações contemporâneas – captação no momento em que são transmitidas 

(SIDI, Ricardo. A interceptação das comunicações telemáticas no processo penal 

– Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2016, p. 304).

Nem mesmo o art. 22, parágrafo único, inciso III, da Lei do Marco Civil 

da Internet (Lei n. 12.965/2014), citado pela Defesa nas razões deste recurso, 

pode ser aplicado na hipótese. É que o referido dispositivo legal trata do pedido 

de “fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações 

de internet”. Os conceitos de “registros de conexão” e de “registros de acesso a 

aplicações de internet” se encontram explicitados no próprio Marco Civil:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

[...]
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VI - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora de 

início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado 

pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados;

[...]

VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações 

referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir 

de um determinado endereço IP.

Como se vê, o art. 22 do Marco Civil da Internet indica o que deve conter 

no requerimento para o fornecimento de “registros de conexão” ou de “registros 

de acesso a aplicações de internet”, que são, em suma, informações de início e de 

término de uma conexão à internet ou de uso de determinada aplicação, incluindo o 

número do endereço IP utilizado.

Dessa forma, verifico que tal regramento não se aplica ao pedido de 

quebra de sigilo telemático, que busca, basicamente, a obtenção do conteúdo de 

comunicações privadas. A corroborar tal entendimento, o art. 10, § 2º, da Lei n. 

12.965/2014 ressalta que “O conteúdo das comunicações privadas somente poderá 

ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 

estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7º”.

Assim, tendo em vista que a Lei n. 9.296/96 não estabelece um prazo 

máximo limite para o acesso a mensagens eletrônicas constantes das caixas de 

e-mail dos investigados, a análise da legalidade da medida deve ser feita à luz 

do postulado da proporcionalidade, que possui uma dupla faceta: contenção dos 

excessos do Poder Público e vedação da proteção defi ciente.

Sobre o tema, trago à colação trechos do voto do Ministro Gilmar Mendes, 

extraído do RE n. 418.376, julgado pelo Pleno do STF (DJe de 23/03/2007), 

que se apoiou em doutrina de escol:

Quanto à proibição de proteção insufi ciente, a doutrina vem apontando para 

uma espécie de garantismo positivo, ao contrário do garantismo negativo (que 

se consubstancia na proteção contra os excessos do Estado) já consagrado pelo 

princípio da proporcionalidade. A proibição de proteção insufi ciente adquire 

importância na aplicação dos direitos fundamentais de proteção, ou seja, na 

perspectiva do dever de proteção, que se consubstancia naqueles casos em que o 

Estado não pode abrir mão da proteção do direito penal para garantir a proteção de 

um direito fundamental.

Nesse sentido, ensina o Professor Lênio Streck: “Trata-se de entender, 

assim, que a proporcionalidade possui uma dupla face: de proteção positiva 
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e de proteção de omissões estatais. Ou seja, a inconstitucionalidade pode ser 

decorrente de excesso do Estado, caso em que determinado ato é desarrazoado, 

resultando desproporcional o resultado do sopesamento (Abwãgung) entre fi ns 

e meios; de outro, a inconstitucionalidade pode advir de proteção insufi ciente de 

um direito fundamental-social, como ocorre quando o Estado abre mão do uso de 

determinadas sanções penais ou administrativas para proteger determinados bens 

jurídicos. Este duplo viés do principio da proporcionalidade decorre da necessária 

vinculação de todos os atos estatais à materialidade da Constituição, e que 

tem como conseqüência a sensível diminuição da discricionariedade (liberdade 

de conformação) do legislador.” (Streck, Lênio Luiz. A dupla face do princípio 

da proporcionalidade: da proibição de excesso (Übermassverbot) à proibição de 

proteção defi ciente (untermassverbot) ou de como não há blindagem contra normas 

penais inconstitucionais. Revista da Ajuris, Ano XXXIX, n. 97, marco/2005, p. 180) 

No mesmo sentido, o Professor Ingo Sarlet: “A noção de proporcionalidade não 

se esgota na categoria da proibição de excesso, já que abrange, (...), um dever 

de proteção por parte do Estado, inclusive quanto a agressões contra direitos 

fundamentais provenientes de terceiros, de tal sorte que se está diante de 

dimensões que reclamam maior densifi cação, notadamente no que diz com os 

desdobramentos da assim chamada proibição de insufi ciência no campo jurídico-

penal e, por conseguinte, na esfera da política criminal, onde encontramos um 

elenco significativo de exemplos a serem explorados.” (Sarlet, Ingo Wolfgang. 

Constituição e proporcionalidade: o direito penal e os direitos fundamentais entre a 

proibição de excesso e de insufi ciência. Revista da Ajuris, ano XXXII, n. 98, junho/2005, 

p. 107.). E continua o Professor Ingo Sarlet: violação da proibição de insufi ciência, 

portanto, encontra-se habitualmente representada por uma omissão (ainda que 

parcial) do poder público, no que diz com o cumprimento de um imperativo 

constitucional, no caso, um imperativo de tutela ou dever de proteção, mas não 

se esgota nesta dimensão (o que bem demonstra o exemplo da descriminalização 

de condutas já tipifi cadas pela legislação penal e onde não se trata, propriamente, 

duma omissão no sentido pelo menos habitual do termo) (Sarlet, Ingo Wolfgang. 

Constituição e proporcionalidade: o direito penal e os direitos fundamentais entre a 

proibição de excesso e de insufi ciência. Revista da Ajuris, ano XXXII, n. 98, junho/2005, 

p. 132.).

Dessa forma, para além da costumeira compreensão do princípio da 

proporcionalidade como proibição de excesso (já fartamente explorada pela 

doutrina e jurisprudência pátrias), há uma outra faceta desse princípio [...]

Na hipótese, o Juízo de primeiro grau determinou o “fornecimento de 

todas as mensagens eletrônicas existentes na caixa de mensagens (enviadas, 

recebidas, lixeira, rascunho e outras porventura criadas pelo usuário) até o dia 

2 de novembro de 2015”, conforme ofício de fl s. 26-28, que acabou corrigindo o 

erro material constante da decisão, que mencionava “a partir da data referida, 2 

de novembro de 2015” (fl . 25).
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A despeito de não indicada expressamente a data inicial da quebra do sigilo 

telemático na decisão que a deferiu, o acórdão recorrido ressalta que o “relatório 

32/A/2016, por ex., indica que foram pedidas as caixas de e-mails desde 2008 

até novembro de 2015 (fl s. 172/174, dos autos da ação cautelar)” (fl . 84), o que 

demonstra que não houve qualquer prejuízo ao Recorrente, tendo em vista que 

“a data, acerca da qual se pretendia o acesso ao conteúdo informativo, tinha a ver 

com o início das atividades da empresa, pese não constante da r. deliberação que 

o deferiu” (fl . 84).

Assim, o Parquet estadual teve acesso às comunicações efetuadas a partir de 

2008 até novembro de 2015 e, com base nas provas colhidas, ofereceu denúncia 

contra o Recorrente e outros 21 (vinte e um) Corréus nos autos do Processo-

Crime n. 1010685-69.2017.8.26.0320. Ao Acusado foi imputada a prática dos 

crimes previstos nos arts. 2º, § 3º, e 4º, inciso II, ambos da Lei n. 12.850/2013.

Consta da peça acusatória o seguinte:

As mensagens armazenadas na caixa eletrônica danielpalmeiradelima@

hotmail.com revelaram a existência de uma organização criminosa composta por 

diversos empresários e funcionários combinados para fraudar licitações em todo 

território nacional, conforme relatório técnico 32-A-16.

A organização criminosa é dirigida pelo denunciado Daniel Palmeira de Lima 

responsável por contatar gestores de órgãos públicos e oferecer o produto 

Arquivo Deslizante/Módulo Organizacional/Armário de Segurança.

As fraudes detectadas durante a investigação datam do ano de 2009 

e persistem até a presente data, de modo que os agentes criminosos não se 

intimidaram mesmo após conhecimento formal de que o GAECO de Piracicaba 

estava investigando.

Ao longo dos anos Daniel Palmeira de Lima utilizou como instrumento de 

fraude diversas empresas para manipular preço de mercado do produto e induzir 

uma pseudo concorrência.

[...]

Daniel Palmeira de Lima quando se fez necessário ou oportuno corrompeu 

servidores públicos ligados aos processos licitatórios prometendo ou entregando 

valores.

Daniel Palmeira de Lima com o fim de ludibriar investigações e fugir a 

responsabilidade civil e criminal passou a utilizar a partir do ano de 2015 a 

empresa Maxwillian Ramos Cabral ME sediada na cidade de Catanduva em imóvel 

da propriedade dele, conforme relatório técnico 61-A-17.

Em razão dessa estrutura criminosa promovida por Daniel Palmeira e os 

demais denunciados eles praticaram dezenas de crimes previstos no artigo 90 
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da Lei 8.666/19931, além de outros crimes graves previstos no Código Penal e na 

legislação especial.

Nos presentes autos será apurado apenas o crime de organização criminosa.

Os delitos de fraude à licitação, corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro 

serão objetos de ações penais em outros processos, respeitada a competência 

territorial.

Os crimes de fraude à licitação e de corrupção adiante descritos têm o condão 

de demonstrar o modus operandi da organização criminosa.

Não prospera a alegação da Defesa no sentido de que “não há 

proporcionalidade no acesso do MP, eis que, inegavelmente, teve acesso a 

documentos que remontam a data não integrante dos fatos que se investiga” (fl . 

113).

O Tribunal local ressaltou que a Acusação teve acesso às comunicações 

realizadas entre 2008 e 2015. Como se vê, o período de quebra do sigilo é 

muito semelhante àquele em que teriam ocorrido os fatos criminosos, já que a 

denúncia registra que “[a]s fraudes detectadas durante a investigação datam do 

ano de 2009 e persistem até a presente data”.

Ora, não se pode inviabilizar a atuação estatal, criando uma delimitação 

no tempo da medida coativa, se, no caso concreto, o que se vê são indícios de 

habitualidade na prática criminosa: a peça acusatória indica que desde 2009 a 

complexa organização criminosa comandada pelo Recorrente seria responsável 

por fraudes em diversos processos licitatórios em todo o território nacional.

Registro que a decisão impugnada também mencionou que a quebra 

do sigilo telemático seria o único meio necessário à apuração da infração, 

considerando, em especial, que havia fundada suspeita de que os Acusados 

estariam se utilizando de seus e-mails para combinar preços e propostas em 

licitação.

Nem mesmo eventual transcurso do prazo prescricional se verifi ca na 

hipótese, já que o crime imputado ao Acusado no processo n. 1010685-

69.2017.8.26.0320 – integrar organização criminosa – prescreve, ao menos, em 

doze anos, considerando a pena em abstrato.

Assim, em razão da prática duradoura de crimes, que se prolongou por 

vários anos, não se mostra desproporcional a quebra do sigilo telemático pelo 

período de 2008 a 2015, pois contemporâneo às práticas delitivas.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado da Suprema Corte:
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Habeas corpus. Tráfi co de drogas. Confi sco de bem. Interceptação telefônica. 

Competência. Fundamentação. Prorrogações.

[...]

3. A interceptação telefônica é meio de investigação invasivo que deve 

ser utilizado com cautela. Entretanto, pode ser necessária e justificada, 

circunstancialmente, a utilização prolongada de métodos de investigação invasivos, 

especialmente se a atividade criminal for igualmente duradoura, casos de crimes 

habituais, permanentes ou continuados. A interceptação telefônica pode, portanto, 

ser prorrogada para além de trinta dias para a investigação de crimes cuja 

prática se prolonga no tempo e no espaço, muitas vezes desenvolvidos de forma 

empresarial ou profi ssional. Precedentes (Decisão de recebimento da denúncia no 

Inquérito 2.424/RJ – Rel. Min. Cezar Peluso – j. em 26.11.2008, DJe de 26.3.2010).

4. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado. (HC 

99.619, Relator Min. Marco Aurélio, Relatora p/ acórdão Min. Rosa Weber, Primeira 

Turma, julgado em 14/02/2012, Acórdão Eletrônico DJe-059 divulg 21-03-2012 

public 22-03-2012 RTJ, vol-00223-01, pp-00361; sem grifos no original.)

Desta Corte Superior, confi ram-se os seguintes precedentes, aplicáveis à 

hipótese destes autos, mutatis mutandis:

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Fraudes em licitações, 

formação de quadrilha e falsidade ideológica. Operação Fratelli. Noticia criminis 

anônima. Interceptação telefônica. Determinação. Anterior colheita de provas. 

Existência. Procedimentos de investigação prévios à requisição de quebra do 

sigilo. Ocorrência. Medida constritiva deferida. Nulidade. Decisão primeva. 

Motivação concreta. Crimes punidos com reclusão. Prorrogações. Fundamentação 

idônea. Duração da medida constritiva. Prazo indispensável complexidade. 

Organização criminosa. Ilegalidade. Inexistência. Equívocos nas autorizações 

constritivas. Eivas. Não ocorrência. Recurso desprovido.

[...]

7. É inegável a complexidade das operações delitivas desenvolvidas, cujos 

integrantes supostamente dispunham de um esmerado esquema criminoso, com 

ramifi cações em instituições estatais, mediante o apoio de funcionários públicos, 

necessitando o ente público de dispor do método constritivo dos direitos individuais, 

entendido como último recurso, em prol do Estado Democrático de Direito, pelo prazo 

indispensável para a consecução do arcabouço probatório na persecução penal.

[...]

9. Recurso a que se nega provimento. (RHC 43.122/SP, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 24/06/2015; 

sem grifos no original.)
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[...] Arts. 2º e 5º da Lei n. 9.296/96. Interceptação telefônica. Requisitos 

autorizadores presentes. Validade da prova dela derivada. Renovação das 

interceptações. Possibilidade.

[...]

4. O E. Supremo Tribunal Federal já proclamou que é “possível a prorrogação 

do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessiva, 

especialmente quando o fato é complexo, a exigir investigação diferenciada e 

contínua.” (HC n. 83.515/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 

4/3/05).

[...]

Recursos especiais parcialmente providos para redimensionar as penas. (REsp 

1.315.619/RJ, Rel. Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado do 

TJ/PR), Quinta Turma, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013; sem grifos no 

original.)

Recurso especial. Crimes contra o sistema financeiro nacional. Inquérito 

policial. Quebra de sigilos de dados em CPU de computador. Necessidade da 

medida demonstrada. Recurso parcialmente conhecido e provido.

1. A apreciação de violação de dispositivos constitucionais é matéria estranha 

ao âmbito de cabimento do recurso especial (artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, 

da Constituição Federal).

2. A proteção do sigilo de dados, ainda quando armazenados em computador, 

não tem caráter absoluto. Precedentes do STJ e do STF.

3. Havendo indícios da existência de crime, tanto quanto a demonstração da 

necessidade da medida, deve ser autorizada a quebra do sigilo de dados armazenados 

em computador.

4. Recurso parcialmente conhecido e provido. (REsp 625.214/SP, Rel. Ministro 

Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 08/03/2007, DJ 29/06/2007, p. 726; 

sem grifos no original.)

Entendo, portanto, que a decisão que deferiu a quebra do sigilo telemático 

está devidamente fundamentada, nos termos do que dispõe a Lei n. 9.296/96, e 

que a medida excepcional não é desproporcional, tendo em vista a suposta prática 

de diversos crimes graves – fraude em licitação, formação de cartel, corrupção 

ativa e organização criminosa –, em vários estados da federação, cometidos por 

organização criminosa supostamente comandada pelo Recorrente, a justifi car a 

necessidade e adequação da medida, que se limitou ao período em que teriam 

ocorrido os fatos criminosos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É o voto.
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VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Nefi Cordeiro: Trata-se de recurso em habeas corpus 

interposto por Daniel Palmeira de Lima em face do acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl . 73):

Habeas Corpus. Quebra do sigilo telemático. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 

129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam 

a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de 

investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim 

sumulada: O Ministério Público dispõe de competência para promover, por 

autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, 

desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado 

ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por 

seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, 

as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os 

Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e 

XIX), sem prejuízo da possibilidade - sempre presente no Estado democrático 

de Direito do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente 

documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa 

instituição.

MM Juíza que despachou decretando quebra do sigilo telemático empregando, 

para tal mister, manifestações do Ministério Público. Possibilidade. A técnica 

da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato 

decisório as razões apresentadas em outra peça processual, é tolerável como 

medida de economicidade, até porque, caso destes autos, fi cou resguardado o 

pleno exercício do direito ao contraditório. Julgados do col. STF e do e. STJ.

Violação do marco civil da internet. Período apurado anterior à vigência da lei. 

Magistrada que, ainda tenha subscrito despacho e ofi cio com datas equivocadas, 

atendeu reclamo do Ministério Público, que atendeu os pressupostos legais.

Constrangimento ilegal não visível ictu oculi, conhecimento excepcional, mas 

denegando a ordem.

Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau ordenou a quebra do 

sigilo telemático dos e-mails do paciente e dos outros corréus, requerida pelo 

GAECO, para investigação do envolvimento dessas pessoas em fraude à 

licitação, formação de cartel, quadrilha ou bando, corrupção ativa e participação 

em organização criminosa, na data de 13/11/2015.

Nas informações de fl s. 59-60 consta que “a documentação trazida aos 

autos pelo Ministério Público comprovando a presença de indícios sufi cientes 
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de materialidade e autoria dos crimes ali referidos, bem como não foram 

vislumbradas outras diligências prévias, senão as já realizadas, para obtenção 

de provas dos crimes investigados, o entendimento do Juízo à época foi pela 

sufi ciência do pedido de quebra/afastamento do sigilo das mensagens eletrônicas 

constantes das caixas de e-mails do paciente e dos corréus, dos respectivos 

dados cadastrais dos e-mails, históricos dos IPs utilizados, e preservação das 

mensagens existentes nas caixas de e-mails, a partir da data de 02 de novembro 

de 2015”.

O recorrente argumenta que foi determinada quebra de sigilo telemático 

sem observância da proporcionalidade e sem a defi nição do período de tempo 

alcançado pela ordem judicial. Sustenta a falta de fundamentação da decisão 

judicial e que, por isso, é nula, visto que o juiz “deu carta branca para o Ministério 

Público devassar a vida inteira do Recorrente e dos outros investigados até 

02/11/2015” (fl . 111).

A decisão que autorizou a quebra do sigilo telemático assim dispôs (fl s. 

24-25):

[...]

Trata-se de pedido de quebra de sigilo telemático, formulado pelo Ministério 

Público/Gaeco, alegando, em resumo, que se trata de investigação de fraudes 

em licitação, formação de cartel, corrupção ativa e organização criminosa, pelos 

motivos alegados na Petição Inicial e constantes dos documentos acostados.

Presentes os requisitos legais previstos na Lei 9.296/96, uma vez que a 

documentação trazida aos autos pelo Ministério Público comprova a presença de 

indícios sufi cientes de materialidade e autoria dos crimes ali referidos, bem como, 

não vislumbrando outras diligências prévias, senão as já realizadas, para obtenção 

de provas dos crimes investigados, entendo suficientemente embasado o pedido 

de quebra/afastamento do sigilo das mensagens eletrônicas constantes das caixas 

de e-mails dos investigados (enviadas, recebidas, lixeira, rascunhos e outras pastas 

criadas pelos usuários), dos respectivos dados cadastrais dos e-mails, históricos 

dos IPs utilizados, a preservação das mensagens existentes nas caixas de e-mails a 

partir da data referida, 2 de novembro de 2015, razão pela qual defi ro o pedido de 

afastamento dos sigilos requeridos, pois somente através dessa providência será 

possível apurar eventuais delitos acima mencionado e a respectiva autoria dos 

mesmos.

Expeça-se o necessário, determinando às empresas referidas que providenciam 

a remessa dos dados solicitados diretamente ao Ministério Público/GAECO, nos 

endereços de e-mail informados pelos Senhores Promotores de Justiça quando 

do encaminhamento dos ofícios judiciais expedidos.
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Como se vê, ainda que de forma sucinta, foram apontados indícios de 

autoria e materialidade delitiva para justifi carem a determinação da quebra 

do sigilo telemático, pois consta na decisão que “a documentação trazida aos 

autos pelo Ministério Público comprova a presença de indícios sufi cientes de 

materialidade e autoria dos crimes ali referidos, bem como, não vislumbrando 

outras diligências prévias, senão as já realizadas, para obtenção de provas dos 

crimes investigados, entendo sufi cientemente embasado o pedido de quebra/

afastamento do sigilo das mensagens eletrônicas constantes das caixas de 

e-mails dos investigados (enviadas, recebidas, lixeira, rascunhos e outras pastas 

criadas pelos usuários)”. Demonstrado assim, resta o fumus commissi delicti para a 

determinação da medida judicial.

No que se refere à adequação e à necessidade da medida e de sua limitação 

temporal, ainda que presente na decisão apenas “a preservação das mensagens 

existentes nas caixas de e-mails a partir da data referida, 2 de novembro de 

2015”, essa decisão também fez referência ao pedido do Ministério Público, que 

assim dispôs (fl s. 17-23):

[...]

Segundo investigações encetadas nos autos do Procedimento de Investigação 

Criminal - PIC n. 38.1093.0000017/2015-3 a empresa D. Palmeira Móveis EPP, 

de propriedade de Daniel Palmeira de Lima sagrou-se vencedora em diversos 

procedimentos licitatórios para fornecimento de módulos de arquivo deslizante 

para Câmaras Municipais no Estado de São Paulo.

Daniel Palmeira de Lima é Presidente da Câmara Municipal de Catanduva.

Foram identifi cados até o presente momento sete processos administrativos 

de aquisição de módulos de arquivos deslizantes para Câmaras Municipais 

(Iracemápolis, Itupeva, Louveira, Jaboticabal e Jacareí e Leme).

A empresa D. Palmeira venceu as licitações em Itupeva, Jaboticabal, 

Iracemápolis e Leme.

A empresa Arquivando venceu a licitação em Louveira.

Ocorre que a empresa Arquivando pertence a Edson Vando de Lima, sobrinho e 

ex-assessor do vereador Daniel Palmeira de Lima.

Agente do Ministério Público do Estado de São Paulo, fazendo-se passar 

por consumidor interessado no produto, entrou em contato, via e-mail, com a 

empresa Metalúrgica Ferraz registrada na junta comercial como Vitória Comércio 

de móveis para Escritório solicitando uma cotação de preços.

Na resposta encaminhada constatou-se que a mensagem foi replicada à 

empresa Daniel Palmeira de Lima-ME.
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Por fi m, notas fi scais de aquisição dos bens pela empresa Arquivando aponta 

diferença substancial entre o preço da aquisição de treze armários de segurança (R$ 

10.000,00 – dez mil reais) e o valor de revenda à Câmara Municipal de Louveira (R$ 

135.980,00 – cento e trinta e cinco mil novecentos e oitenta).

[...]

Diante dos documentos e declarações juntadas, nota-se que há 

verossimilhança de que algumas pessoas se associaram para praticar crimes 

apenados com reclusão, havendo indícios de que os suspeitos se utilizaram de 

empresas e pessoas físicas para lesar entes públicos terceiros e obter vantagem 

patrimonial ilícita. Há latente suspeita de que as pessoas investigadas tenham se 

utilizado de seus próprios endereços eletrônicos para combinar preços e propostas 

em licitação, razão pela qual, com fundamento no art. 1º, parágrafo único, da Lei 

9.296/1996, art. 3º, inciso V, da Lei n. 12.850/2012 e art. 22, da Lei 12.965/2014, requer-

se de Vossa Excelência o deferimento de ordem judicial determinando as empresas de 

fornecimento de serviço de webmail o seguinte:

1) O fornecimento de todas as mensagens eletrônicas existentes na caixa de 

mensagens (enviadas, recebidas, lixeira, rascunho e outras porventura criadas 

pelo usuário) até o dia 2 de novembro, arquivadas no servidor da empresa, 

devendo estas ser disponibilizado por meio eletrônico ou mídia diretamente ao 

Ministério Público do Estado de São Paulo - GAECOPIRACICABA).

2) O fornecimento dos dados cadastrais informados pelo usuário do correio 

eletrônico quando da criação da Conta de E-mail.

3) O fornecimento do histórico de IPS utilizados pelo usuário da Conta de 

e-mail.

4) a preservação de todas as mensagens existentes na Conta de E-mail do usuário/

cliente/pelos próximos 90 (noventa) dias a contar do dia 02 de novembro de 2015, 

para resguardar a prova para uso em futuro processo criminal”.

Nota-se que a medida cautelar de quebra de sigilo telemático dos e-mails 

do paciente, e de outros corréus, foi provocada pelo GAECO, presentes 

no pedido o acesso a todas as mensagens eletrônicas existentes na caixa de 

mensagens (enviadas, recebidas, lixeira, rascunho e outras, porventura, criadas 

pelo usuário) até o dia 2 de novembro, arquivadas no servidor da empresa, 

devendo estas serem disponibilizadas por meio eletrônico ou mídia diretamente 

ao Ministério Público do Estado de São Paulo.

Consta dos autos que o Ministério Público postulou nova quebra do sigilo 

telemático, a partir dos endereços de correspondência eletrônica do paciente, 

agora no período compreendido “desde o dia 3 de novembro até a data da 

decisão judicial” (fl . 81-82).
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O Ministério Público estadual emitiu parecer de fl s. 63-66, segundo o qual, 

“o relatório 32/A/2016 indica que foram pedidas as caixas de e-mails desde 

2008 até novembro de 2015 (fl s. 172/174, dos autos da ação cautelar)”. Consta 

ainda que “o relatório 88/A/2017 (fl s. 274/314, dos autos da ação cautelar) 

analisou exatamente os dados obtidos”.

Quanto à alegação de falta de limitação temporal, dita o acórdão do 

Tribunal a quo (fl s. 81-84):

Cf. consta desse feito, a medida cautelar de quebra de sigilo telemático dos 

e-mails do paciente, e de outros corréus, foi provocada pelo GAECO (vide fl s. 1/8, 

dos autos da ação cautelar), ali constando o seguinte pedido, verbis:

(...) 1) O fornecimento de todas as mensagens eletrônicas existentes na 

caixa de mensagens (enviadas, recebidas, lixeira, rascunho e outras porventura 

criadas pelo usuário) até o dia 2 de novembro, arquivadas no servidor da 

empresa, devendo estas serem disponibilizadas por meio eletrônico ou mídia 

diretamente ao Ministério Público do Estado de São Paulo – GAECOPIRACICABA 

(...).

O pleito ministerial foi deferido e aquela deliberação foi proferida 19.11.2015, 

quando, então, fi cou determinado que a quebra do sigilo das correspondências 

eletrônicas se daria “a partir da data referida, 2 de novembro de 2015” (verbis, fl . 

100, dos autos da ação cautelar).

Do ofi cio subsequente, expedido para a requisição de tais dados (fl s. 105/107, 

dos autos da ação cautelar), constou o envio dos e-mails existentes “até o dia 2 de 

novembro de 2015” (novamente, in verbis).

Observa-se mesmo alguma confusão, mas sem repercussões.

Na sequência, o Ministério Público postulou nova quebra do sigilo telemático, a 

partir dos endereços de correspondência eletrônica do paciente, agora no período 

compreendido “desde o dia 3 de novembro até a data da decisão judicial” (mais uma 

vez, verbis, fl . 171 dos autos da ação cautelar). Essa nova postulação igualmente 

foi deferida pela MM. Juíza, tendo, contudo, S. Exa., na ocasião, referido fl . diversa, 

pois apontou que o postulado estaria a fl . 168, enquanto que o pedido, cf. acima 

destacado, achava-se a fl . 171.

Consignou-se também que a ação deferida dizia respeito à quebra de sigilo 

bancário, quando a hipótese, mais uma vez, seria outra, de quebra do sigilo 

telemático do ora paciente.

E um último pedido de quebra de sigilo de correspondência foi formulado pelo 

Ministério Público (fl s. 238/245 dos autos da ação cautelar). Este visando os e-mails 

da uma terceira empresa que, supostamente, seria de propriedade do ora paciente, 

inclusive, ao que mencionado, ele também era o proprietário do prédio em que 
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instalada a sede dessa nova pessoa jurídica. Para este pleito foi postulado o acesso ao 

conteúdo existente compreendido entre os dias 25.3.2015 até 24.5.2017.

Não obstante tais minudências, com pequenos equívocos aqui e ali, 

respeitosamente, elas não se mostraram sufi cientes para cogitar a invalidade do 

procedimento, na medida em que estritamente cumprido o quanto postulado 

pelo Parquet.

O relatório 32/A/2016, por ex., indica que foram pedidas as caixas de emails 

desde 2008 até novembro de 2015 (fl s. 172/174, dos autos da ação cautelar). E o 

relatório 88/A/2017 (fl s. 274/314, dos autos da ação cautelar) analisou exatamente 

os dados obtidos.

Verifi co, pois, que os pedidos para quebra do sigilo telemático do paciente, com 

o consequente acesso às suas correspondências eletrônicas, disseram respeito 

apenas e tão somente aos dados atinentes aos respectivos procedimentos 

licitatórios.

Sem prejuízo, a data, acerca da qual se pretendia o acesso ao conteúdo 

informativo, tinha a ver com o início das atividades da empresa, pese não 

constante da r. deliberação que o deferiu”.

Assim, não se vislumbra ofensa ao princípio da privacidade, porque os 

pedidos para quebra do sigilo telemático do recorrente, com o consequente 

acesso às suas correspondências eletrônicas, tinham por objeto os fatos 

criminosos imputados.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso em habeas corpus.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Senhor Presidente, incomoda-

me, neste caso, a autorização aberta concedida pelo Juiz à polícia – todas as 

mensagens de e-mail presentes nas caixas postais cujo sigilo foi quebrado até 

novembro de 2015 (fl s. 21/25). Não houve aqui delimitação nem de tempo nem 

de objeto. Tal abrangência fi ca mais grave, a meu ver, quando se verifi ca que o 

Juiz da causa se limitou a se referir ao pedido encaminhado pelo Ministério 

Público. Em momento algum, há qualquer justifi cativa para tal amplitude – 

todas as mensagens são anteriores a novembro de 2015.

Importante destacar que nem no pedido apresentado pelo Ministério 

Público nem na decisão do Juiz do feito há qualquer referência a outra data que 

não novembro de 2015. A própria informação de que há relatório que indica 

uma análise dos e-mails posteriores a 2008 já demonstra a liberdade concedida 
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aos investigadores, já que não há esse limite temporal fi xado na decisão. Ficou a 

critério dos investigadores examinar os e-mails a partir de 2008. Poderiam tê-lo 

feito a partir de 2005 ou a partir de 2010, já que inexiste na decisão qualquer 

termo fi xado.

Em momento algum, apresentou-se justifi cativa para busca tão ampla, 

tanto em relação ao tempo quanto ao objeto. Há indícios, sim, que justifi cam a 

quebra do sigilo e, até porque eles existem, caberia ao Juiz indicar com precisão 

os limites da quebra, da busca. Nunca é demais lembrar que a quebra do sigilo 

telemático é uma exceção à regra que garante a privacidade do indivíduo e, 

justamente por isso, devemos agir com rigor extremo naquelas situações em que 

ela ocorre.

Como no feito que deu causa ao acórdão no HC n. 315.220/RS (Ministra 

Maria Th ereza de Assis Moura, DJe 8/10/2015), na decisão constritiva – ou 

mesmo na representação do Parquet estadual – não se depurou qual o motivo 

para a devassa no correio eletrônico do recorrente pelo tempo que quisesse a 

autoridade policial, sendo que aqui existe ainda a agravante de que nem mesmo 

a justifi cativa pela qual a busca atingiria todas as mensagens existentes nas caixas 

devassadas anteriores a 2015 está presente, seja no pedido, seja na decisão que o 

acolheu. Parece-me, portanto, abusiva e desproporcional a quebra autorizada, o 

que, a meu ver, justifi ca a sua nulidade.

Aqui, pertinente trecho do voto apresentado pela Ministra Maria Th ereza 

de Assis Moura quando do julgamento do habeas corpus acima referido:

Não se descura que uma denúncia pode reportar-se a fatos longevos, cujo 

arcabouço probatório somente se aperfeiçoou em data atual. Entretanto, no 

tocante à providência cautelar prévia, ao necessitar o Estado de dispor do método 

constritivo dos direitos individuais, deve-se ter em voga a razoabilidade do 

período de constrição, atribuindo-se racionalidade ao próprio Estado Democrático 

de Direito, ao albergar valores subjacentes da justiça, obstando-se, desse modo, o 

arbítrio descomedido.

E não se pode conceber que a determinação de interceptação telefônica 

já pressupunha a quebra do sigilo também do correio eletrônico, pois há a 

necessidade de se demonstrar a imprescindibilidade da extensão da constrição, 

inclusive para a modalidade de comunicação dada pelo e-mail, sempre 

delimitando período temporal sob o manto do brocardo da proporcionalidade, 

evocando a primazia do moderado, justo e racionalmente compreensivo, a 

expurgar excessos.
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Nessa toada, na hipótese dos autos, cuido que se decretou a quebra do 

sigilo das comunicações eletrônicas sem se delinear a pertinência com a pretensa 

conduta delitiva ou a exata motivação do prazo inaugural, de forma a legitimar 

a medida extrema.

É de ver, portanto, que a quebra violou o comando constitucional de 

motivação das decisões judiciais, conforme dispõe o art. 93, IX, da Constituição 

Federal. Antonio Magalhães Gomes Filho, ao tratar do direito à prova, assim 

leciona:

[...] é no pronunciamento judicial relativo à admissão das provas que se encontra 

o núcleo do direito aqui examinado: é a efetiva permissão para o ingresso dos 

elementos pretendidos pelos interessados que caracteriza a observância do direito 

à prova; por isso, somente através de uma disciplina legal das hipóteses de rejeição 

das provas, acompanhada da exigência de decisões expressas e motivadas, e 

adotadas após o debate contraditório, pode estar satisfeita a garantia. (Direito à 

prova no processo penal. São Paulo: RT, 1997, pág. 88).

Nesse panorama, entendo que se mostra, em verdade, equivocado o drástico 

afastamento do sigilo dos correios eletrônicos do recorrente para a apuração de 

supostos comportamentos contrários à lei.

Peço vênia para dar provimento ao recurso e entender nula a decisão 

impugnada.

RECURSO ESPECIAL N. 1.683.589-RO (2017/0169452-0)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Recorrente: Ministério Público do Estado de Rondônia

Recorrido: Pedro Henrique Nogueira Lisboa

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Rondônia

EMENTA

Recurso especial. Tentativa de furto. Atos executórios. Ingresso 

na residência. Início da subtração. Desnecessidade. Teoria mista. 

Adoção. Precedentes do STJ. Recurso provido.
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1. Hipótese em que, surpreendido dentro da casa da vítima sem 

estar na posse de algum objeto, o réu foi absolvido, ao entendimento 

de que a ação constitui mero ato preparatório impunível.

2. Nos termos das teorias objetiva e subjetiva, o início dos atos 

executórios podem ser aferidos por outros elementos que antecedem a 

própria subtração da coisa, tais como, a pretensão do autor, a realização 

de atos tendentes à ação típica, ainda que periféricos, a idoneidade do 

ato para a realização da conduta típica e a probabilidade concreta de 

perigo ao bem jurídico tutelado, considerados os atos já realizados no 

momento da prisão do agente.

3. Embora a subtração não tenha sido efetivamente iniciada, 

o risco ao patrimônio de quem teve a casa já invadida, quando é o 

agente criminoso surpreendido, considerando-se a idoneidade da 

invasão para a realização da conduta típica, constituem relevantes atos 

periféricos indubitavelmente ligados ao tipo penal do delito de furto.

4. Os atos externados na conduta do agente, extraídos das 

premissas fáticas delineadas no acórdão, ultrapassaram meros atos de 

cogitação ou de preparação e, de fato, expuseram a perigo real o bem 

jurídico protegido pela norma penal.

5. Recurso especial provido para restabelecer a sentença 

condenatória.

ACÓRDÃO

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

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

conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, 

dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior e 

Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 19 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Presidente e Relator

DJe 26.3.2019
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de recurso especial interposto pelo 

Ministério Público do Estado de Rondônia em face de acórdão assim ementado:

Tentativa de furto. Meros atos preparatórios. Atipicidade da conduta.

Impõe-se a absolvição do agente, ainda que surpreendido dentro do imóvel 

da vítima, se ele não praticou ato executório que venha a caracterizar a fi gura 

do furto tentado, sendo imperioso o reconhecimento da atipicidade dos atos 

praticados.

Nas razões recursais, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição 

Federal, o recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao dar provimento à 

apelação defensiva para absolver o réu da prática do crime de furto, na forma 

tentada, teria contrariado os arts. 155, caput, e 14, II, ambos do CP.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para condenar o réu pela prática 

do delito de furto tentado.

Contra-arrazoado e admitido na origem, manifestou-se o Ministério 

Público Federal pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): O recorrido foi condenado como 

incurso no art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP à pena de 4 meses de 

reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Interposta apelação defensiva, o recurso foi provido, por maioria, para 

absolver o acusado, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

No recurso especial, o Ministério Público sustenta que as provas dos autos 

evidenciariam o início dos atos executórios do crime de furto, devendo ser 

restabelecida a condenação.

O Tribunal a quo utilizou os seguintes fundamentos para absolver o 

recorrido (fl s. 185-187):

Narra o aditamento da denúncia (fl. 81) que no dia 5 de janeiro de 2014, 

por volta das 20 horas, na Av. Gonçalves Dias, 339, na comarca de Cacoal/RO, 

o apelante Pedro Henrique Nogueira Lisboa tentou subtrair para si coisas alheias 

móveis que guarneciam a residência da vítima Reinaldo Brandt.
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Segundo apurado, o apelante foi a residência da vítima, escalou e pulou o 

muro até chegar ao quintal, arrombando a porta dos fundos e adentrando no 

imóvel.

Ocorre que em seguida, a vítima retornou a residência e surpreendeu o apelante 

no local.

A polícia foi acionada e o apelante não conseguiu subtrair nenhum objeto.

Encerrada a instrução processual e apresentadas as alegações fi nais, sobreveio 

a sentença, que condenou Pedro Henrique Nogueira Lisboa, pelo crime do art. 

155, caput, c/c art. 14, II, do CP.

Pois bem. A materialidade encontra-se comprovada pelas provas documentais e 

orais carreadas nos autos.

No que diz respeito à autoria, o apelante negou a prática do crime, informando 

que viu duas pessoas entrando na casa da vítima, motivo que o levou ir até lá para 

ver o que estava acontecendo. Quando estava na frente da casa, o sobrinho da 

vítima chegou perguntando o que estava ocorrendo no local, tendo respondido 

que só estava ali porque tinha visto duas pessoas entrando na casa e resolveu 

ver o que era. O portão da residência estava entreaberto. Não pretendia furtar 

nenhum objeto da casa (fl s. 13 e 101).

Por sua vez, a vítima Reinaldo Brandt contou que foi a uma festa com sua esposa, 

não fi cando ninguém em casa. Contudo, seu sobrinho que morava junto com o casal 

chegou à casa no momento dos fatos e se deparou com o apelante na sala do imóvel. 

O apelante não chegou a furtar porque seu sobrinho o pegou de surpresa. Seu 

sobrinho contou que o apelante não estava na posse de nenhum objeto (fl s. 15 

e 102).

Pelos depoimentos dos autos é certo que o apelante foi surpreendido dentro 

da residência da vítima. No entanto, não se verifi cou o início do iter criminis por 

parte do apelante, permanecendo sua atuação em meros atos preparatórios, não 

puníveis.

Frise-se que o apelante não foi surpreendido na posse de nenhum objeto, mas 

somente dentro da sala imóvel.

Acerca do tema, Fernando Capez preleciona:

Preparação: prática dos atos imprescindíveis à execução do crime. Nessa 

fase ainda não se iniciou a agressão ao bem jurídico. O agente não começou 

a realizar o verbo constante da defi nição legal (o núcleo do tipo), logo o 

crime ainda não pode ser punido. [...]

Execução: o bem jurídico começa a ser atacado. Nessa fase o agente 

inicia a realização do núcleo do tipo, e o crime já se torna punível.

Fronteira entre o fi m da preparação e o início da execução: é muito 

tênue a linha divisória entre o término da preparação e a realização do 
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primeiro ato executório. Torna-se assim, bastante difícil saber quando 

o agente esta preparando ou já está executando um crime. O melhor 

critério para tal distinção é o que entende que a execução se inicia com a 

prática do primeiro ato idôneo e inequívoco para a consumação do delito. 

Enquanto os atos realizados não forem aptos à consumação ou quando 

ainda estiverem inequivocadamente vinculados a ela, o crime permanece 

em sua fase de preparação. Desse modo, no momento em que o agente 

aguarda a passagem da vítima, escondido atrás de uma árvore, ainda 

não praticou nenhum ato idôneo para causar a morte daquela, nem se 

pode estabelecer induvidosa ligação entre esse fato e o homicídio a ser 

praticado. Da mesma forma, enquanto o ladrão estiver perambulando pela 

residência, sem começar a subtração do bem (iniciar a sua retirada da esfera 

de disponibilidade da vítima), a execução do furto ainda não principiou 

(Curso de Direito Penal - Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 264-

265).

Nesse mesmo sentido ensina Cezar Roberto Bitencourt:

Preparação - constitui-se dos atos preparatórios, os quais são externos 

ao agente, que passa da cogitação à ação objetiva [...] Execução - dos 

atos preparatórios passa-se, naturalmente aos atos executórios. Atos de 

execução são aqueles que realizam efetivamente a conduta proibida 

(Código Penal comentado. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 37).

Ainda, Rogério Greco:

Se no caso concreto, depois de analisar detidamente a conduta do 

agente e uma vez aplicadas todas as teorias existentes que se prestam a 

tentar distinguir os atos de execução, que se confi gurarão em tentativa, dos 

atos meramente preparatórios, ainda assim persistir a dúvida, esta deverá 

ser resolvida em benefício do agente (Curso de Direito Penal. 12 ed. Rio de 

Janeiro: Impetus, 2010. v. 1. p. 242).

Destarte, verifica-se que o apelante não chegou a dar início aos atos 

executórios.

Muito embora tenha haja notícias nos autos de que o apelante teria arrombado 

a porta dos fundos para adentrar a residência, dando início ao crime de furto, não 

há nos autos nenhum laudo pericial para comprovar tal fato.

Logo, inexistindo prova de que efetivamente houve arrombamento ou, ao 

menos, dano da porta, bem como de que o apelante estava na posse de algum 

objeto pertencente a vítima, inviável a sua condenação.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para absolver Pedro Henrique 

Nogueira Lisboa, com fulcro no art. 386, III, do CPP.
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Nos termos do art. 14, II, do CP, diz-se crime tentado, quando, iniciada 

a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não 

definindo o legislador o começo da execução, sobrevieram teorias com 

o propósito de interpretar a expressão legal, sendo as principais as teorias 

subjetiva, objetiva (objetiva-formal e objetiva-material) e objetivo-subjetiva 

(teoria objetiva individual).

Na hipótese, o Tribunal de origem, ao reformar a sentença, entendeu que 

não teria sido iniciado o iter criminis, ao ser surpreendido o agente dentro da 

casa sem estar na posse de algum objeto da vítima, constituindo a ação mero ato 

preparatório impunível, interpretação consentânea com a teoria objetivo formal.

A teoria adotada, entretanto, restringe demasiadamente o campo 

de incidência da tentativa, não abrangendo condutas que, apesar de não 

caracterizarem o início da ação típica (subtrair), são signifi cativas, merecendo 

censura do direito penal (como o ingresso na residência da vítima sem que 

tenha sido iniciada a subtração da coisa), considerada, pelo critério objetivo-

formal, mera fase de preparação e cogitação do delito, por não ter sido iniciada a 

conduta do núcleo subtrair.

Como pondera Cezar Roberto Bitencourt, há entendimento de que a teoria 

objetivo formal necessita de complementação, pois, apesar de tê-la adotado e de o Código 

afi rmar que o crime se diz tentado, quando iniciada a execução, não se consuma..., 

existem atos tão próximos e quase indissociáveis do início do tipo que merecem ser 

tipifi cados, como, por exemplo, alguém que é surpreendido dentro de um apartamento, 

mesmo antes de ter subtraído qualquer coisa (fl . 525). Assim, o plano do autor deverá 

ser entendido no sentido do dolo, como decisão de realizar determinada conduta 

típica, e demonstrado, na prática, através de indicadores externos, relacionados com o 

contexto em que a conduta se desenvolve, para que, fi nalmente, se defi na como deve ser 

valorada a conduta (fl . 525)

Desse modo, tem-se que o início dos atos executórios podem ser aferidos 

por outros elementos que antecedem a própria subtração da coisa, tais como 

a pretensão do autor, a realização de atos tendentes à ação típica, ainda que 

periféricos ao tipo, a idoneidade do ato para a realização da conduta típica e 

a probabilidade concreta de perigo ao bem jurídico tutelado, considerados os 

atos já realizados no momento da fl agrância. Nesse sentido, já se manifestou o 

Superior Tribunal de Justiça:

Penal. Recurso especial. Quadrilha, tentativa de furto qualifi cado e lavagem 

de dinheiro. Art. 288 do CP. Elemento subjetivo do injusto. Fim específi co de 
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cometer série indeterminada de crimes. Art. 1º, VII, da Lei n. 9.613/1998, antes 

do advento da Lei n. 12.850/2013. Inexistência de conceituação de organização 

criminosa no direito pátrio. Omissão não suprida pela Convenção de Palermo. 

Atipicidade da conduta. Extensão aos corréus condenados pelo mesmo delito. 

Crime impossível. Monitoramento policial. Aplicação das Súmulas n. 282 e 356 

do STF. Dosimetria. Violação do art. 59 do CP quanto às vetoriais personalidade 

e motivos do crime. Compensação da confi ssão com a agravante do art. 62, I, 

do CP. Não indicação do dispositivo federal violado. Súmula n. 284 do STF. Atos 

executórios. Caracterização. Regime prisional e substituição da pena. Súmulas n. 

282 e 356 do STF. Recurso especial do Ministério Público não provido. Recursos 

defensivos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, parcialmente providos 

para alguns recorrentes e não providos para outros.

[...]

8. A distinção entre atos preparatórios e executórios é tormentosa e exige 

uma conjugação de critérios, tendo como ponto de partida a teoria objetivo-

formal, de Beling, associada a outros parâmetros subjetivos e objetivos (como a 

complementação sob a concepção natural, proposta por Hans Frank), para que, 

consoante o tirocínio do julgador, seja possível defi nir se, no caso concreto, foram 

exteriorizados atos tão próximos do início do tipo que, conforme o plano do 

autor, colocaram em risco o bem jurídico tutelado.

9. Tal solução é necessária para se distinguir o começo da execução do crime, 

descrito no art. 14, II, do CP e o começo de execução da ação típica. Quando o 

agente penetra no verbo nuclear, sem dúvida, pratica atos executórios. No entanto, 

comportamentos periféricos que, conforme o plano do autor, uma vez externados, 

evidenciam o risco relevante ao bem jurídico tutelado também caracterizam início da 

execução do crime.

10. Não houve violação do art. 14, II, do CP, pois os atos externados 

ultrapassaram meros atos de cogitação ou de preparação e expuseram a perigo 

real o bem jurídico protegido pela norma penal, inclusive com a execução da 

qualifi cadora do furto. Os recorrentes, mediante complexa logística, escavaram 

por dois meses um túnel de 70,30 metros entre o prédio que adquiriram e o cofre 

da instituição bancária, cessando a empreitada, em decorrência de prisão em 

fl agrante, quando estavam a 12,80 metros do ponto externo do banco, contexto 

que evidencia, de forma segura, a prática de atos executórios.

[...]

12. A iminência da consumação do crime justifi ca, a teor do art. 14, II, do CP, o 

percentual mínimo de redução de pena, na terceira etapa da dosimetria. Ademais, 

reanalisar o iter criminis percorrido ensejaria exame de fatos e provas, vedado no 

recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.

13. Recurso especial do Ministério Público não provido. Recurso especial de 

Jean Ricardo Galian parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido 
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para reconhecer a atipicidade da conduta constante no art. 1º, VII, da Lei n. 

9.613/98, antes do advento da Lei n. 12.683/2012, e redimensionar a reprimenda 

do crime de furto tentado qualifi cado para 3 anos de reclusão e 60 dias-multa. 

Decisão que reconheceu a atipicidade do crime do art. 1º, VII, da Lei n. 9.613/1998 

estendida, a teor do art. 580 do CPP, aos corréus Raimundo de Souza Pereira, James 

Ximendes da Silva, Fabrísio Oliveira Santos e Djalma Lira de Jesus, com fulcro no art. 

580 do CPP. Recursos especiais de Fabrísio Oliveira Santos e Lucivaldo Laurindo 

parcialmente conhecidos e, nessa parte, providos para reconhecer a atipicidade 

da conduta constante no art. 1º, VII, da Lei n. 9.613/98, antes do advento da Lei 

n. 12.683/2012. Recursos especiais de Rodenilson Leite Alves, Cláudio Coberto 

Ferreira, Reginaldo Amaro Brasil, Ricardo Rodrigues de Oliveira, Ricardo Laurindo 

Costa, José Ronaldo Martins, Amarildo Dias Rocha, Maria Célia Pereira Moreira 

e Ricardo Pereira dos Santos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não 

providos. (REsp 1.252.770/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 

julgado em 24/03/2015, DJe 26/03/2015).

Penal. Recurso especial. Tipicidade. Furto qualifi cado. Agentes que, depois de 

arrombada a porta de estabelecimento comercial, atingido o pátio e havida a 

apoderação dos bens cuja subtração pretendia-se, têm seu intento interrompido 

pela atividade policial. Tentativa confi gurada. Superação das fases de cogitação 

e preparação do delito. Parecer ministerial pelo provimento do recurso. Recurso 

provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para que dê 

continuidade ao exame da ação penal, superado o ponto aqui defi nido, com a 

fi xação da apenação.

1. Se, na cronografi a do fato, a última fase alcançada ultrapassar meros atos 

de cogitação ou de preparação do delito, há de se dar relevo criminal ao fato e 

apenar seus agentes pelo crime, ao menos em sua forma tentada.

2. Na hipótese, arrombada a porta do estabelecimento comercial-vítima, 

atingido o seu interior e havida a apoderação do bem (embora não cessada a 

clandestinidade), a subtração - elementar do furto simples - não se concluiu, mas 

o arrombamento, componente do tipo derivado furto qualifi cado, sim e o crime 

só não foi fi nalizado porque obstado pela intervenção policial tempestiva.

3. Parecer ministerial pelo provimento do recurso.

4. Recurso provido, determinando o retorno dos autos à instância de origem 

para que dê continuidade ao exame da Ação Penal, superando o ponto aqui 

defi nido, com a fi xação da apenação. (REsp 1.178.317/RS, Rel. Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 26/10/2010, DJe 13/12/2010).

De fato, embora a subtração não tenha sido efetivamente iniciada, o risco 

ao patrimônio de quem teve a casa invadida, quando o agente criminoso é 

surpreendido, considerando-se a idoneidade da invasão para a realização da 

conduta típica, constituem relevantes atos periféricos indubitavelmente ligados 
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ao tipo penal do delito de furto. De modo que se inicia a tentativa com a 

atividade que materializa o plano delitivo do agente, aproximando-se da conduta 

típica. Assim, sendo fl agrado dentro da residência na qual pretendia furtar, ainda 

que sem a subtração de nenhum objeto, caracterizada está a modalidade tentada 

de furto, e não mero ato preparatório.

Tem-se, assim, que os atos externados na conduta do agente, extraídos das 

premissas fáticas delineadas no acórdão, ultrapassaram meros atos de cogitação 

ou de preparação e, de fato, expuseram a perigo real o bem jurídico protegido 

pela norma penal. Dessa maneira, o ingresso do agente em residência alheia, 

sendo a empreitada interrompida apenas pela chegada de terceira pessoa ao 

local, não constitui mero atos preparatórios impuníveis.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso especial para 

restabelecer a sentença condenatória.

RECURSO ESPECIAL N. 1.688.163-RS (2017/0196629-4)

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Irapuan Ubirai Linhares Welker

Advogado: Tito Livio Najar Porto - RS058930

EMENTA

Recurso especial. Crime de trânsito. Art. 309 da Lei n. 

9.503/1997. Dirigir veículo automotor em via pública com a 

habilitação suspensa. Conduta delituosa. Não confi guração. Princípio 

da legalidade. Atipicidade. Absolvição sumária mantida. Recurso 

especial não provido.

1. Com base no princípio da legalidade, considerando que o art. 

309 do Código de Trânsito Brasileiro tipifi ca como crime a conduta 

de “dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão 

para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, 
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gerando perigo de dano”, o fato narrado na denúncia, relativamente ao 

ponto em que afi rma que o agente conduzia veículo automotor “com 

o direito de dirigir suspenso, causando perigo de dano”, não confi gura 

ilícito penal.

2. Nos termos dos precedentes desta Corte, o crime tipifi cado no 

art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo 

necessária a ocorrência de perigo real ou concreto, diante da exigência 

contida no próprio texto do dispositivo.

3. Absolvição sumária mantida, com alteração do fundamento 

do art. 395, III, para o do art. 397, III, ambos do Código de Processo 

Penal.

4. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao 

recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Nefi  Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 11 de abril de 2019 (data do julgamento).

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 29.4.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: O Ministério Público Federal 

interpõe recurso especial, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição 

Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Especializada do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região (Apelação Criminal n. 50420534020164047100/

RS).

Consta dos autos que (fl s. 388-394, grifei):

Irapuan Ubirai Linhares Welker foi denunciado como incurso nas sanções 

dos arts. 306 c/c 298, I, e 309, todos da Lei n. 9.503/1997, bem como dos arts. 
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129, 329 e 333, todos do Código Penal, vez que em, 15/12/2012, na condução 

do automóvel Audi, placas IRY5005, ao ser abordado por policiais rodoviários 

federais, ofereceu dinheiro para que o liberassem para ir para casa. Além disso, 

dirigia embriagado e com o direito de dirigir suspenso, bem como, para evitar 

o cumprimento da prisão já decretada, mediante violência, opôs-se à execução 

de ato legal do Policial Rodoviário Federal, causando-lhe lesões, consistentes em 

escoriações por instrumento contundente.

A denúncia foi recebida em relação a todos os delitos, com a ressalva 

entretanto, de que o acusado foi absolvido sumariamente dos crimes previstos 

nos arts. 306 e 309 da Lei n. 9.503/1997, com fundamento no art. 395, III, do 

Código de Processo Penal, em face da atipicidade das condutas, pois Irapuan 

estava com o direito de dirigir suspenso no momento do fl agrante, ato que 

caracteriza infração administrativa disposta no art. 162 do Código de Trânsito 

Brasileiro e sujeita o infrator às penas de multa e apreensão do veículo, conforme 

decisão de fl s. 80-88.

O Ministério Público Federal, às fls. 144-147, interpôs apelação tão 

somente quanto ao reconhecimento da atipicidade do delito descrito no art. 309 

da Lei de Trânsito, e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por maioria, 

negou provimento ao recurso, segundo o acórdão assim ementado (fl s. 374-375, 

destaquei):

Penal. Processual Penal. Apelação criminal. Absolvição sumária. Dirigir 

com a habilitação suspensa. Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Não 

confi gurado. Atipicidade. Absolvição sumária mantida. Desprovimento.

1. Com base no princípio da legalidade, considerando que o art. 309 do Código 

de Trânsito Brasileiro tipifi ca como crime a conduta de ‘dirigir veículo automotor, 

em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se 

cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano’, o fato narrado na denúncia, 

relativamente ao ponto em que afi rma que o agente conduzia veículo automotor 

‘com o direito de dirigir suspenso, causando perigo de dano’ não confi gura ilícito 

penal.

2. Absolvição sumária mantida, com alteração do fundamento do art. 395, III, 

para o art. 397, III, ambos do Código de Processo Penal.

3. Desprovimento do apelo.

Dessarte, a necessidade da impugnação especial (fl s. 388-394).

Nas razões do recurso especial, o ora recorrente aduz negativa de vigência 

ao art. 309 da Lei n. 9.503/1997.
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Proferido juízo positivo de admissibilidade, à fl . 403, os autos vieram ao 

Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do 

recurso especial (fl s. 418-424).

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator):

I. Admissibilidade do recurso especial

O recurso especial merece ser conhecido, pois preenche os requisitos 

constitucionais, legais e regimentais para o seu processamento. Todavia, no 

mérito, deve ser desprovido.

II. Contextualização

Consta dos autos que (fl s. 388-394):

Irapuan Ubirai Linhares Welker foi denunciado como incurso nas sanções 

dos arts. 306 c/c 298, I, e 309, todos da Lei n. 9.503/1997, bem como dos arts. 

129, 329 e 333, todos do Código Penal, vez que em, 15/12/2012, na condução 

do automóvel Audi, placas IRY5005, ao ser abordado por policiais rodoviários 

federais, ofereceu dinheiro para que o liberassem para ir para casa. Além disso, 

dirigia embriagado e com o direito de dirigir suspenso, bem como, para evitar 

o cumprimento da prisão já decretada, mediante violência, opôs-se à execução 

de ato legal do Policial Rodoviário Federal, causando-lhe lesões, consistentes em 

escoriações por instrumento contundente.

A denúncia foi recebida em relação a todos os delitos, com a ressalva, 

entretanto, de que o acusado foi absolvido sumariamente dos crimes previstos 

nos arts. 306 e 309 da Lei n. 9.503/1997, com fundamento no art. 395, III, do 

Código de Processo Penal, em face da atipicidade das condutas, pois Irapuan 

estava com o direito de dirigir suspenso no momento do fl agrante, ato que 

caracteriza infração administrativa descrita no art. 162 do Código de Trânsito 

Brasileiro e sujeita o infrator às penas de multa e apreensão do veículo.

Conforme a decisão de primeira instância (fl s. 80-88, destaquei):

[...]
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2. Da atipicidade da conduta prevista no art. 309 da Lei n. 9.503/1997.

Segundo a Defesa, a exordial acusatória imputa ao réu a prática do delito 

descrito no art. 309 da Lei n. 9.503/1997, tendo em vista que Irapuan “estaria 

dirigindo seu veículo com o direito de dirigir suspenso”, causando perigo de dano. 

Todavia, referido dispositivo criminaliza a conduta de dirigir sem a devida permissão 

ou habilitação ou, ainda, se cassado esse direito. Alega que se tratam de condutas 

distintas, sendo tipifi cado penalmente apenas o ato de dirigir após a cassação do 

referido direito, fato que não se verifi ca no presente caso, de modo a conduta em tese 

praticada pelo réu é fato atípico.

Conforme narrado na Denúncia, o acusado “dirigia embriagado e com o direito 

de dirigir suspenso, causando perigo de dano, incidindo, deste modo, nas sanções 

do art. 309 da Lei n. 9.503/1997.

O crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro requer, para sua 

perfectibilização, que o agente, não possuindo habilitação para dirigir veículo 

automotor ou estando com a habilitação cassada, assim o faça, gerando perigo de 

dano à segurança viária:

“Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para 

Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de 

dano:

Penas - detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa.” No caso dos autos, verifi ca-se 

que o acusado estava com o direito de dirigir suspenso no período de 20/06/2012 a 

11/09/2013, em decorrência de processo administrativo de suspensão de direito 

de dirigir por pontos, tendo sido liberado do impedimento por pena cumprida.

Deste modo, ao ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal, em 15/12/2012, 

o réu dirigia seu veículo apesar de estar com o direito de dirigir suspenso, conduta 

que caracteriza infração administrativa prevista no art. 162 do Código de Trânsito 

Brasileiro, sujeitando o infrator às penas de multa e apreensão do veículo.

De todo o exposto, constata-se que a conduta em tese praticada pelo agente, 

qual seja, conduzir veículo automotor estando com o direito de dirigir suspenso, 

não se amolda ao tipo penal previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/1997, constituindo, 

outrossim, infração administrativa.

Sendo assim, acolho a preliminar defensiva e, com fulcro no art. 395, III, do Código 

de Processo Penal, absolvo sumariamente Irapuan Ubirai Linhares Welker da 

prática do delito previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/1997, em face da atipicidade 

da conduta.

O Ministério Público Federal interpôs apelação e transcreveu a decisão 

acima (fl s. 144-147, grifei):

Em sua r. decisão ora recorrida o Juízo a quo assentou: [...]
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Sendo assim, acolho a preliminar defensiva e, com fulcro no art. 395, III, 

do Código de Processo Penal, absolvo sumariamente Irapuan Ubirai Linhares 

Welker da prática do delito previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/1997, em face 

da atipicidade da conduta.

Apenas em relação a este ponto o MPF não se conforma, já que há outros 

decididos na sentença, e recorre.

[..]

Entendo não ter havido leitura correta do art. 309 do Código de Trânsito.

A faculdade de dirigir no País está condicionada à obtenção de ato ofi cial 

habilitante: no que interessa ao caso, a habilitação para dirigir.

Mas este ato não é concedido perpetuamente ao condutor, ou seja, não existe 

um direito de dirigir que se incorpore ao patrimônio jurídico do condutor.

O ato habilitante é sempre condicionado a exames periódicos e a não ter 

havido o cometimento de infrações que gerem penalidades as quais afetem seja a 

existência seja a efi cácia do dito ato.

Quando o ato habilitante existe, é válido e eficaz pode-se afirmar que o 

condutar dirige com a devida habilitação.

A norma do art. 309 considera conduta criminosa dirigir sem portar ato ofi cial 

habilitante para tal faculdade.

Este não portar pode ocorrer no plano da existência: o condutor não tem 

habilitação, ou porque nunca a obteve ou porque fora cassada.

Mas pode ocorrer o mesmo não portar no plano da efi cácia: em virtude de 

penalidade administrativa o direito de dirigir está suspenso por certo período.

Ainda neste caso o condutor não portava a ‘devida’ habilitação.

Habilitação suspensão não é devida (=correta, hígida, completa).

É induvidoso, como referido na própria sentença recorrida que o apelado, 

quando fl agrado, estava com seu direito de dirigir suspenso.

Ou seja, dirigia sem a ‘devida’ habilitação.

Entendo estar presente conduta típica a merecer condenação penal.

[...]

Requeiro a cassação da decisão recorrida quanto ao ponto e o recebimento 

da denúncia com o regular prosseguimento da instância criminal também em 

relação ao delito do art. 309 do Código de Trânsito.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por maioria, negou provimento 

ao recurso, conforme o acórdão (fl s. 374-375, destaquei):
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[...]

A denúncia descreveu os fatos, no ponto, da seguinte forma:

Em 15 de dezembro de 2012, por volta das 8h, na Rodovia BR 386, 

KM 424, no Posto da Polícia Rodoviária Federal de Montenegro, em 

Montenegro/RS, o denunciado, na condução do automóvel Audi, placas 

IRY5005, ao ser abordado pelos policiais rodoviários federais Anderson e 

Marcelo, ofereceu dinheiro aos policias para que o liberassem para ir para 

casa.

(...) Isso porque os policiais constataram que ele dirigia embriagado e com 

o direito de dirigir suspenso, causando perigo de dano.

Cabe esclarecer que, no tocante à imputação de dirigir embriagado, houve 

também absolvição sumária, entretanto, sem recurso do Ministério Público 

Federal no ponto.

Consoante disciplina o Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades 

administrativas de suspensão e de cassação do direito de dirigir são diversas, 

sendo esta reservada a casos mais graves, in verbis:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada, 

nos casos previstos neste Código, pelo prazo mínimo de um mês até o 

máximo de um ano e, no caso de reincidência no período de doze meses, 

pelo prazo mínimo de seis meses até o máximo de dois anos, segundo 

critérios estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º. Além dos casos previstos em outros artigos deste Código e 

excetuados aqueles especifi cados no art. 263, a suspensão do direito de 

dirigir será aplicada quando o infrator atingir, no período de 12 meses, a 

contagem de 20 pontos, conforme pontuação indicada no art. 259.

§ 2º. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional 

de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a 

penalidade e o curso de reciclagem.

§ 3º. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir 

elimina os 20 pontos computados para fi ns de contagem subsequente.

§ 4º. (Vetado).

§ 5º. O condutor que exerce atividade remunerada em veículo, habilitado 

na categoria C, D ou E, será convocado pelo órgão executivo de trânsito 

estadual a participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no 

período de um ano, atingir quatorze pontos, conforme regulamentação do 

Contran.

§ 6º. Concluído o curso de reciclagem previsto no § 5º, o condutor 

terá eliminados os pontos que lhe tiverem sido atribuídos, para fi ns de 

contagem subsequente.
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§ 7º. Após o término do curso de reciclagem, na forma do § 5º, o 

condutor não poderá ser novamente convocado antes de transcorrido o 

período de um ano.

§ 8º. A pessoa jurídica concessionária ou permissionária de serviço 

público tem o direito de ser informada dos pontos atribuídos, na forma 

do art. 259, aos motoristas que integrem seu quadro funcional, exercendo 

atividade remunerada ao volante, na forma que dispuser o Contran.

[...]

Dessa forma, com base no princípio da legalidade, considerando que o art. 309 

do Código de Trânsito Brasileiro tipifi ca como crime a conduta de “dirigir veículo 

automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, 

ainda, s e cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”, o fato narrado na 

denúncia, relativamente ao ponto em que afi rma que o agente conduzia veículo 

automotor “com o direito de dirigir suspenso, causando perigo de dano” não 

confi gura ilícito penal.

Dessa forma, tenho por irretocável a decisão recorrida, prolatada nos seguintes 

termos

[...]

De todo o exposto, constata-se que a conduta em tese praticada pelo 

agente, qual seja, conduzir veículo automotor estando com o direito de 

dirigir suspenso, não se amolda ao tipo penal previsto no art. 309 da Lei n. 

9.503/1997, constituindo, outrossim, infração administrativa.

Sendo assim, acolho a preliminar defensiva e, com fulcro no art. 395, III, 

do Código de Processo Penal, absolvo sumariamente Irapuan Ubirai Linhares 

Welker da prática do delito previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/1997, em face 

da atipicidade da conduta.’

Assim, reputo, desde já, nesta fase de absolvição sumária, atípica a conduta 

praticada por Irapuan relativamente ao fato de dirigir veículo automotor com a 

habilitação suspensa, mantendo a sentença para absolvê-lo deste fato narrado na 

denúncia, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação.

III. Aduzida violação do art. 309 da Lei n. 9.503/1997

O recorrente alega que o acórdão negou vigência ao art. 309 do Código 

de Trânsito Brasileiro pois considerou que o ato de dirigir com a habilitação 

suspensa não se amolda ao tipo penal em questão.

Dispõe o art. 309 da Lei n. 9.503/1997:
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Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão 

para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando 

perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa”.

Da análise do tipo penal depreende-se, portanto, que a redação é taxativa 

ao descrever a conduta delituosa de quem dirige sem habilitação: “dirigir veículo 

automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, 

ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano” (grifei).

Se o referido dispositivo legal, a exemplo de outros artigos espraiados pelo 

Código de Trânsito, pretendesse incluir o motorista habilitado, cujo direito de 

dirigir veículo automotor estivesse suspenso, o teria feito expressamente.

Conforme leciona Guilherme Nucci, em sua obra Leis Penais e Processuais 

Penais Comentadas (11. ed., Rio de Janeiro: Forense, Rio de Janeiro, 2015, vol. 

2, p. 1.123): “Suspende-se a permissão ou habilitação de quem já possui, proibe-

se de receber a permissão ou habilitação de quem ainda não tem. A permissão é 

a primeira habilitação de alguém [...]”.

Dessarte, quem teve o direito de dirigir suspenso não se enquadra nas 

situações acima mencionadas, porque continua habilitado a dirigir, razão pela 

qual o tipo penal descrito no art. 309 não abrange os motoristas nessa condição.

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro quis distinguir tais conceitos e 

o fez claramente, a exemplo do disposto nos arts. 162, 261, 263, 265, 307 e 309:

Art. 162. Dirigir veículo:

I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou 

Autorização para Conduzir Ciclomotor: [...]

II - com Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização 

para Conduzir Ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir:

[...]

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos 

seguintes casos:

[...]

Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

[...]

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação 

do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da 
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autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao 

infrator amplo direito de defesa.

[...]

Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste 

Código:

[...]

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão 

para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando 

perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa”.

Nesses termos, não assiste razão ao Ministério Público Federal ao 

interpretar, de forma diversa ao proposto pelo Código de Trânsito, o mencionado 

texto normativo (fl . 393, destaquei):

Quando a norma em comento estabelece que é crime dirigir veículo automotor 

em via pública sem a devida permissão para dirigir, está se referindo, também, à 

hipótese daquela pessoa que tem habilitação, mas que está com ela suspensa.

É exatamente esse o caso dos autos, pois o recorrido estava com o direito de dirigir 

suspenso por pontos no período entre 20/06/2012 a 11/09/2013, sendo que os fatos 

ocorreram em 15/12/2012.

[...]

Não é por demais dizer, que dirigir com a carteira de habilitação suspensa 

equivale a dirigir sem a devida permissão.

Conforme bem salientado no acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região (fl s. 374-375, grifei):

[...]

Dessa forma, com base no princípio da legalidade, considerando que o art. 309 

do Código de Trânsito Brasileiro tipifi ca como crime a conduta de ‘dirigir veículo 

automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, 

ainda, s e cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano’, o fato narrado na 

denúncia, relativamente ao ponto em que afi rma que o agente conduzia veículo 

automotor ‘com o direito de dirigir suspenso, causando perigo de dano’ não 

confi gura ilícito penal.

Dessa forma, tenho por irretocável a decisão recorrida, prolatada nos seguintes 

termos

[...]
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De todo o exposto, constata-se que a conduta em tese praticada pelo 

agente, qual seja, conduzir veículo automotor estando com o direito de dirigir 

suspenso, não se amolda ao tipo penal previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/1997, 

constituindo, outrossim, infração administrativa.

Segundo a lição de Renato Marcão, em Crimes de Trânsito – Anotações e 

interpretação jurisprudencial da Lei n. 9.503/1997 –, 4. ed. São Paulo : Saraiva, 

2013, p. 213:

Para que exista correspondência típica é imprescindível que o agente se ponha 

a conduzir veículo motor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação 

ou, ainda, se cassado o direito de dirigir.

A habilitação para categoria diversa da que se enquadra o veículo conduzido 

nas condições do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro também tipifi ca o 

crime.

Estando o direito de dirigir apenas suspenso, o crime é o do art. 307 do Código 

de Trânsito Brasileiro.

Mas não é só.

É preciso que da maneira de conduzir decorra perigo concreto, pois, do 

contrário, haverá apenas infração administrativa.

Dessarte, a interpretação mais razoável e adequada à espécie é aquela 

realizada pela Corte de origem, no sentido de afastar o entendimento pretendido 

pelo Parquet federal, que, se adotado, implicaria negativa de vigência ao princípio 

da legalidade.

Ademais, como ressaltado pelo Subprocurador-Geral da República 

Francisco Xavier Pinheiro Filho (fl s. 421 e 424, grifei)

Como se vê, o art. 309, da Lei n. 9.503/1997, textualmente exige que, 

para restar caracterizado o crime de direção sem permissão ou habilitação, 

é necessária a ocorrência de perigo real ou concreto, ou seja, exige-se prova 

da probabilidade de efetivação do dano. O condutor deixa de cumprir uma 

determinação administrativa necessária à condução de veículo automotor, sendo 

punido quando houver perigo de dano, sendo este, portanto, um crime de perigo 

concreto.

12. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Penal. Processual Penal. Agravo regimental. Art. 309 da Lei n. 9.503/1997. 

Crime de perigo concreto. Tipicidade material. Necessidade de reexame de 

provas. Súmula 7/STJ.
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I - Nos termos dos precedentes desta Corte, o crime tipifi cado no art. 

309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária 

a ocorrência de perigo real ou concreto, diante da exigência contida no 

próprio texto do dispositivo.

II - O pleito de reconhecimento de tipicidade material da conduta, 

isto é, da situação de perigo concreto no caso dos autos, esbarra no 

óbice consubstanciado na Súmula 7/STJ, pois o suposto perigo não foi 

reconhecido pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova.

Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp n. 1.027.420/SE, Rel. 

Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/3/2017).

[...]

No caso em apreço, não houve a demonstração do perigo concreto decorrente 

da conduta do ora recorrido em dirigir sem habilitação. O eventual perigo de 

dano teria decorrido da embriaguez ao volante, a qual confi gura crime distinto. 

No entanto, houve absolvição também quanto a este delito, não tendo havido 

recurso quanto ao tema (fl s. 80/88 e-STJ).

IV. Dispositivo

À vista do exposto, com fulcro no art. 932, IV, “a” do CPC, c/c o art. 34, 

XVIII, “b”, parte fi nal, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

RECURSO ESPECIAL N. 1.710.209-SP (2017/0297174-1)

Relatora: Ministra Laurita Vaz

Recorrente: Everson Henrique Vitor Germano

Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Recurso especial. Penal e Processual Penal. Tentativa de 

homicídio. Pronúncia. Excesso de linguagem. Conclusão peremptória 

acerca da intenção do agente. Matéria fática controvertida. Refutação 
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direta da tese da defesa. Invasão da competência do Tribunal do Júri. 

Recurso especial provido.

1. O art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal determina que 

a decisão ou o acórdão de pronúncia devem limitar-se à indicação da 

materialidade do fato e à verifi cação dos indícios sufi cientes de autoria 

ou de participação. Portanto, é vedado ao Juízo processante ou ao 

Tribunal a quo apresentar conclusões peremptórias acerca da dinâmica 

dos fatos nesta fase processual, sob pena de usurpação da competência 

do Tribunal do Júri.

2. Ao declarar de maneira resoluta que o Agente “visava atingir 

órgão vital do corpo do ofendido”, a Corte estadual assentou verdadeira 

conclusão fática fi nal acerca da intencionalidade do Acusado em sua 

conduta, emitindo juízo de mérito em matéria cuja cognição está 

reservada à análise soberana do Tribunal do Júri.

3. A assertiva contida no acórdão recorrido assume ainda 

maior relevância porque refuta de forma direta e conclusiva a versão 

defensiva sustentada pelo Recorrente, o qual afi rmou em juízo que não 

pretendia atingir órgão vital da vítima, mas apenas golpear a sua mão, 

tratando-se, portanto, de um aspecto fático controvertido.

4. O acórdão recorrido encontra-se maculado por nulidade 

insanável, decorrente do excesso de linguagem, sendo necessária a 

anulação do referido ato judicial, a fi m de que um novo acórdão seja 

proferido. Precedentes.

5. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido e 

determinar que outro seja proferido, com linguagem sóbria e comedida, 

nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, 

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

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

votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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Brasília (DF), 19 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 3.4.2019

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de recurso especial interposto por 

Everson Henrique Vitor Germano, com fundamento no art. 105, inciso III, 

alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo (Recurso em Sentido Estrito n. 0005340-

75.2014.8.26.0052 ).

Consta nos autos que o Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de 

São Paulo/SP, ao fi nal da primeira fase do procedimento especial aplicável aos 

crimes dolosos contra vida, desclassifi cou a conduta do Recorrente de tentativa 

de homicídio para lesões corporais, remetendo os autos ao juízo competente (fl s. 

122-125).

Irresignado, o Ministério Público estadual recorreu ao Tribunal a quo, 

que deu provimento ao recurso acusatório para “pronunciar Everson Henrique 

Vitor Germano como incurso nas sanções do o artigo 121, caput, c.c. o artigo 

14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento em 

Plenário” (fl s. 201-202).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl s. 221-224).

Nas razões do recurso especial, o Recorrente aponta ofensa ao art. 413, § 

1º, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o acórdão recorrido 

incorreu em excesso de linguagem ao usar a frase “está evidenciado que o agente 

visava atingir órgão vital do corpo do ofendido” (fl . 247).

Nesse aspecto, o Recorrente obtempera que o Tribunal estadual avançou 

sobre o mérito das teses fáticas defensivas e promoveu uma “apreciação exaustiva 

do thema decidendum apto a infl uir na convicção dos jurados” (fl . 247).

Contrarrazões às fl s. 254-260.

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Dr. Moacir Mendes 

Sousa, opinou pelo desprovimento do recurso especial (fl s. 289-296).

É o relatório.
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VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): Como se sabe, o art. 413, § 

1º, do Código de Processo Penal determina que a decisão ou o acórdão de 

pronúncia e, por consequência, os pronunciamentos judiciais que os confi rmem, 

devem limitar-se à indicação da materialidade do fato e à verificação dos 

indícios sufi cientes de autoria ou de participação. Portanto, é vedado ao Juízo 

processante ou ao Tribunal togado apresentar conclusões peremptórias acerca da 

dinâmica dos fatos nesta fase processual, sob pena de usurpação da competência 

do Tribunal do Júri.

Por essa razão, a jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido 

de que a pronúncia deve conter um pronunciamento judicial em linguagem 

sóbria e comedida, a fi m de não infl uir de maneira direta no convencimento dos 

jurados, mas apenas certifi car a existência do crime e dos indícios de autoria.

A esse respeito, confi ra-se:

Processo Penal. Agravo regimental no recurso especial. Homicídio. Decisão de 

pronúncia. Art. 413 do CPP. Excesso de linguagem. Não ocorrência.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de 

admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal 

do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para 

tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios 

sufi cientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código 

de Processo Penal. Contudo, não se pode adentrar no mérito da causa, a ser 

apreciado exclusivamente pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente 

para julgar os crimes dolosos contra a vida, evitando-se, assim, uma conotação de 

condenação antecipada, ou seja, um prejulgamento da acusação.

2. Não prospera a alegação de excesso de linguagem por ocasião da sentença 

de pronúncia, uma vez que o julgador de primeiro grau, em momento algum, 

declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade do recorrente, 

cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos - e estritamente 

necessários - para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria 

e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do 

Júri, afastando inclusive a absolvição sumária por não haver demonstração de 

manifesta causa excludente.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.722.079/RO, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/04/2018, DJe de 

13/04/2018; sem grifos no original.)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Tentativa de homicídio 

duplamente qualificado. Nulidade. Pronúncia. Acórdão. Recurso em sentido 
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estrito. Excesso de linguagem. Violação do art. 413, § 1º, do CPP. Não ocorrência. 

Agravo regimental não provido.

1. O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. 

Assim, muito embora a decisão de pronúncia, dada sua importância para o 

réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso 

IV do art. 93 da Carta Magna, o magistrado deve utilizar linguagem sóbria e 

comedida, a fi m de não exercer qualquer infl uência no ânimo dos jurados e 

fi car adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria. 

Nesse contexto, não há que se falar em excesso de linguagem, se o decisum 

limitou-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

2. Não prospera a alegação de excesso de linguagem por ocasião da pronúncia, 

pois as instâncias de origem não emitiram juízo de valor acerca da certeza da 

autoria, mas, tão somente, demonstraram, no vasto acervo probatório, a prova 

da materialidade e a existência de indícios sufi cientes que apontam o recorrente 

como o autor dos fatos narrados na denúncia.

3. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp 1.055.899/ES, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/09/2017, DJe de 09/10/2017; 

sem grifos no original.)

No caso, contudo, a Corte estadual, ao reformar a decisão de primeiro grau 

para pronunciar o Recorrente, afi rmou de maneira categórica o seguinte, in 

verbis:

A natureza das lesões, em tais circunstâncias, não pode subtrair o Recorrido 

do julgamento perante o Júri Popular, porque está evidenciado que o agente 

visava atingir órgão vital do corpo do ofendido, conduta que pode se revestir de 

animus necandi. (fl . 201, sem grifos no original).

Com efeito, ao declarar de maneira resoluta que o Agente “visava atingir 

órgão vital do corpo do ofendido”, a Corte estadual assentou verdadeira 

conclusão fática fi nal acerca da intencionalidade do Acusado em sua conduta, 

emitindo juízo de mérito em matéria cuja cognição está reservada à análise 

soberana do Tribunal do Júri.

Esta declaração do Tribunal de origem assume ainda maior relevância 

porque refuta de forma direta e conclusiva a versão defensiva sustentada pelo 

Recorrente, o qual afi rmou em juízo que não pretendia atingir órgão vital 

da vítima, mas apenas golpear a sua mão (fl s. 140-142). Desse modo, em se 

tratando de matéria fática controvertida de extrema relevância para a aferição do 

dolo do agente, não poderia a Corte estadual afi rmar peremptoriamente que o 

Recorrente pretendia atingir esta ou aquela parte do corpo da vítima.
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Ao revés, como já explanado, deveria o acórdão de pronúncia limitar-se a 

indicar a presença de indícios capazes de sustentar a versão acusatória, mas sem 

realizar nenhum juízo de defi nitivo acerca dos aspectos fáticos disputados entra 

a defesa e a acusação. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

o acórdão recorrido encontra-se maculado por nulidade insanável, decorrente do 

excesso de linguagem, sendo necessária a anulação do referido ato judicial a fi m 

de que um novo acórdão seja proferido.

Nesse sentido:

Recurso especial. Tribunal do Júri. Pronúncia. Excesso de linguagem 

reconhecido pelo Tribunal de origem. Recurso exclusivo da defesa. Recurso 

especial provido.

1. Reconhecido pelo Tribunal a quo o excesso de linguagem na decisão de 

pronúncia, em observância ao recente entendimento firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal, no sentido de que, em atenção ao art. 472 do CPP e à vedação 

aos pronunciamentos ocultos, não é sufi ciente a determinação de que seja riscado 

do texto da pronúncia parágrafo considerado por aquela Corte abusivo na linguagem 

adotada. Deve, portanto, ser declarada a nulidade do decisum, a fi m de outro 

ser prolatado sem o vício apontado.

2. Recurso especial provido para anular a decisão de pronúncia e determinar 

o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau. (REsp 1.432.464/MT, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/11/2018, DJe de 26/11/2018; 

sem grifos no original.)

Recurso especial. Processo Penal. Violação do art. 413, § 1º, do CPP. Homicídio 

qualificado. Omissão imprópria atestada na sentença de pronúncia. Excesso 

de linguagem. Ocorrência. Anulação que se impõe. Entendimento que guarda 

correlação com a jurisprudência consolidada do STF.

1. Ao afirmar que a omissão imprópria é que gerou o resultado morte, a 

Magistrada pronunciante acabou por expressar sua convicção pessoal quanto à 

culpa da acusada, o que pode infl uenciar a deliberação do júri.

2. O acórdão que mantém a sentença de pronúncia não pode se exceder de 

modo a prejulgar o acusado. O excesso de linguagem é evidente se o Tribunal 

de origem conclui que a autoria é “absolutamente inquestionável”, além de 

tecer outras considerações conclusivas sobre o mérito da causa. Deveria a Corte 

estadual limitar-se a verifi car a existência de indícios sufi cientes de autoria, não 

lhe competindo concluir pela certeza de que o paciente seria o autor do delito 

(HC n. 310.941/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 

16/3/2015).

3. Acolhe-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RHC n. 122.909/

SE, Segunda Turma, DJe 12/12/2014; e HC n. 123.311/PR, Primeira Turma, DJe 
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27/10/2015) no sentido de que, reconhecida a existência de excesso de linguagem 

na sentença pronúncia ou no acórdão confi rmatório, a anulação da decisão é 

providência jurídica adequada.

4. No caso dos autos, há evidente excesso de linguagem na sentença de 

pronúncia.

5. Recurso especial provido a fi m de que, reconhecida a existência de excesso 

de linguagem na sentença de pronúncia, seja anulada a sentença, determinando-

se que outra seja prolatada, sem o vício apontado. (REsp 1.647.372/SP, Rel. 

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/05/2017, DJe de 

30/05/2017, sem grifos no original.)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão 

recorrido e determinar que outro seja proferido, com linguagem sóbria e 

comedida, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.762.043-SC (2018/0219130-8)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Recorrente: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

Recorrido: Maria Hilda de Oliveira Moreira

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina

EMENTA

Recurso especial. Direito Penal. Execução penal. Decreto n. 

14.454/2017. Indulto especial do Dia das Mães. Art. 1º do Decreto. 

Mulheres presas: expressão que engloba as presas em regime aberto. 

Manutenção da decisão que concedeu o indulto.

1. O caput do art. 1º do Decreto n. 14.454/2017 se refere às 

mulheres presas, nacionais ou estrangeiras, sem acrescentar nenhuma 

restrição de qualquer ordem. Não se explicitou, no referido artigo, que 

apenas seriam agraciadas com o indulto as presas em cumprimento de 

pena no regime fechado ou semiaberto.
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2. Como bem ressaltou o Tribunal de origem, seria ilógico 

conceder o benefício para presas do regime semiaberto e ao mesmo 

tempo criar óbices àquelas do regime aberto, tendo em vista que, pelo 

critério progressivo de cumprimento da pena, esta possui mais méritos 

para retornar ao convívio social do que aquela. Ademais, estar-se-ia 

infringindo a regra de que quem pode o mais, pode o menos (raciocínio a 

maiori, ad minus).

3. No mais, sabe-se que o regime aberto se constitui como uma 

forma de prisão, a mais branda delas, mas, ainda assim, uma forma de 

prisão. Por sua vez, se na prática, por absoluta inefi ciência do Estado 

em proporcionar estabelecimentos prisionais adequados, o condenado 

vem a cumprir pena em prisão domiciliar, tais razões não afastam o 

fato de que se trata de réu condenado à pena privativa de liberdade em 

regime aberto.

4. Por fi m, entendo que essa interpretação da norma também 

se alinha com o compromisso assumido internacionalmente pelo 

Brasil nas Regras de Bangkok – normativa mais recente da ONU, 

especialmente direcionada para o tratamento das mulheres presas, 

devendo ser mantida a decisão que concedeu o indulto à apenada que 

se encontrava em regime aberto.

5. Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro, 

Antonio Saldanha Palheiro e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 09 de abril de 2019 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 25.4.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se de recurso especial 

interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, com fundamento na alínea 
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a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça local.

Consta dos autos que a ré foi condenada pelo delito previsto no art. 99, 

§ 2º, da Lei n. 10.741/2003, ao cumprimento da pena de 5 anos e 4 meses de 

reclusão, e que, ao cumprir a sua pena, o Juízo da Vara Criminal da comarca de 

Curitibanos/SC concedeu à ora recorrida o indulto especial do dia das mães, 

julgando extinta a sua pena.

A acusação interpôs agravo em execução penal, argumentando que não 

seria cabível a concessão de indulto no presente caso, pois o decreto de 12/4/2017 

prevê a concessão do benefício apenas para as apenadas presas, não alcançando, 

assim, as reeducandas que estejam cumprindo pena em regime aberto.

O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, nos termos da 

seguinte ementa (fl . 37):

Agravo em execução penal. Indulto especial de Dia das Mães. Decreto Presidencial 

14.454/2017. Decisão que concede o benefício para presa do regime aberto. 

Insurgéncia do Ministério Público. Previsão expressa de que a benesse se estende 

apenas para apenadas presas que não prejudica o direito da agravada. Regime 

aberto que, essencialmente, é uma modalidade mais branda de prisão. - Seria ilógico 

conceder o benefício para presas do regime semiaberto e ao mesmo tempo criar 

óbices para presas do regime aberto, tendo em vista que pelo critério progressivo 

de cumprimento da pena, esta possui mais méritos para retornar ao convívio 

social do que aquela. Decisão acertada. Recurso conhecido e desprovido.

No presente recurso (fl s. 53/64), o recorrente alega que houve violação 

do art. 1º, caput, do Decreto Presidencial n. 14.454/2017, ao fundamento de 

que as instâncias ordinárias não poderiam permitir a concessão de indulto à 

reeducanda que se encontrava cumprindo pena em regime aberto.

Defende que o Decreto n. 14.454/2017 apenas prevê a concessão de indulto 

às apenadas presas, sem qualquer ressalva quanto àquelas que se encontram em 

regime aberto e, tratando-se o indulto de instituto cujas condições são restritas, 

incabível interpretação extensiva para aferição de seus requisitos.

Aduz, ainda, que a preocupação da Comissão idealizadora do Decreto foi 

justamente retirar a mulher do cárcere, por entender que a situação peculiar de mãe, 

de avó, de esposa, etc, não é compatível com o sistema degradante dos presídios no país, 

tais como atualmente se encontram (fl s. 60/61), razão pela qual se torna ilógico sua 

extensão às mulheres que já se encontram em regime aberto.
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Sustenta que seja em razão da análise puramente literal da norma (termo 

“mulheres presas”) ou pela interpretação teleológica, depreende-se que as condenadas 

cujo resgate da reprimenda se dá em regime aberto não fazem jus à concessão do 

indulto (fl . 61).

Pleiteia a reforma do acórdão recorrido a fi m de afastar a possibilidade de 

concessão de indulto à recorrida.

Oferecidas contrarrazões (fl s. 78/82), o recurso foi admitido na origem (fl s. 

91/93).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo 

desprovimento do recurso (fl . 169):

Recurso especial. Execução da pena. Decreto presidencial de 12 de abril de 2017. 

Pleito pelo afastamento do indulto. Impossibilidade. Art. 1º do Decreto Presidencial 

que alcança as mulheres em regime aberto. Dispositivo invocado não violado. 

Desprovimento do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): Presentes os requisitos de 

admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

No caso, a recorrida foi condenada a cumprir pena de 5 anos e 4 meses 

de reclusão, em regime inicial semiaberto. Posteriormente, progrediu ao regime 

aberto. O Juiz singular concedeu o benefício do indulto especial do dia das 

mães, com base no Decreto Presidencial n. 14.454/2017, e o Tribunal de origem 

manteve a referida concessão.

Consta do Decreto Presidencial n. 14.454/2017, o seguinte artigo:

Art. 1º O indulto especial será concedido às mulheres presas, nacionais ou 

estrangeiras, que, até o dia 14 de maio de 2017, atendam, de forma cumulativa, 

aos seguintes requisitos:

I - não estejam respondendo ou tenham sido condenadas pela prática de 

outro crime cometido mediante violência ou grave ameaça;

II - não tenham sido punidas com a prática de falta grave; e

III - se enquadrem, no mínimo, em uma das seguintes hipóteses:

a) mães condenadas à pena privativa de liberdade por crimes cometidos 

sem violência ou grave ameaça, que possuam fi lhos, nascidos ou não dentro do 
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sistema penitenciário brasileiro, de até doze anos de idade ou de qualquer idade 

se pessoa com defi ciência, nos termos da Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015 - 

Estatuto da Pessoa com Defi ciência, que comprovadamente necessite de seus 

cuidados, desde que cumprido um sexto da pena;

b) avós condenadas à pena privativa de liberdade por crimes cometidos sem 

violência ou grave ameaça, que possuam netos de até doze anos de idade ou de 

qualquer idade se pessoa com defi ciência que comprovadamente necessite de 

seus cuidados e esteja sob a sua responsabilidade, desde que cumprido um sexto 

da pena;

c) mulheres condenadas à pena privativa de liberdade por crimes cometidos 

sem violência ou grave ameaça, que tenham completado sessenta anos de idade 

ou que não tenham vinte e um anos completos, desde que cumprido um sexto 

da pena;

d) mulheres condenadas por crime praticado sem violência ou grave ameaça, 

que sejam consideradas pessoa com defi ciência, nos termos do art. 2º do Estatuto 

da Pessoa com Defi ciência;

e) gestantes cuja gravidez seja considerada de alto risco, condenadas à pena 

privativa de liberdade, desde que comprovada a condição por laudo médico 

emitido por profi ssional designado pelo juízo competente;

f ) mulheres condenadas à pena privativa de liberdade não superior a oito 

anos, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 

2006, e a sentença houver reconhecido a primariedade da agente, os seus bons 

antecedentes, a não dedicação às atividades criminosas e a não integração de 

organização criminosa, tendo sido aplicado, em consequência, o redutor previsto 

no § 4º do referido artigo, desde que cumprido um sexto da pena;

g) mulheres condenadas à pena privativa de liberdade não superior a oito 

anos por crime praticado sem violência ou grave ameaça, desde que cumprido 

um quarto da pena, se não reincidentes; ou

h) mulheres condenadas à pena privativa de liberdade não superior a oito 

anos por crime praticado sem violência ou grave ameaça, desde que cumprido 

um terço da pena, se reincidentes.

Em suma, discute-se, no presente recurso, se o benefício do indulto especial 

por ocasião do dia das mães, previsto no art. 1º do Decreto Presidencial n. 

14.454/2017, pressupõe que a mulher esteja em regime fechado ou semiaberto, 

ou se alcança também as mulheres que se encontram cumprindo pena em meio 

aberto.

De acordo com o Parquet estadual, a literalidade do artigo em questão 

revela que o legislador se referiu apenas às mulheres que se encontram presas, ou 

seja, àquelas que se encontram em regime fechado ou semiaberto.
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Contudo, entendo que não seja essa a mens legis, uma vez que não houve 

restrição explícita às reeducandas do regime aberto. 

Ora, o caput se refere apenas às mulheres presas, nacionais ou estrangeiras, 

sem acrescentar nenhuma restrição de qualquer ordem. Não se explicitou, 

no referido artigo, que apenas seriam agraciadas com o indulto as presas em 

cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto.

Em verdade, a intenção do legislador no caput foi abarcar todas as mulheres 

presas no Brasil, impondo requisitos para aferição do benefício apenas nos seus 

parágrafos.

Por seu turno, na quase totalidade dos parágrafos do art. 1º, vê-se que se 

referiu às mulheres condenadas a penas privativas de liberdade. Portanto, no 

momento em que o legislador optou por restringir o sentido da norma, ele o fez 

expressamente.

No mais, como bem ressaltou o Tribunal de origem, seria ilógico conceder o 

benefício para presas do regime semiaberto e ao mesmo tempo criar óbices para presas 

do regime aberto, tendo em vista que pelo critério progressivo de cumprimento da 

pena, esta possui mais méritos para retornar ao convívio social do que aquela (fl . 40).

E, nessa linha de raciocínio, ao conceder um benefício para as presas do 

regime fechado ou semiaberto e não conceder para as presas do regime aberto, 

estar-se-ia infringindo a regra de que quem pode o mais, pode o menos (raciocínio 

a maiori, ad minus).

Ademais, o regime aberto constitui-se como uma forma de prisão, a mais 

branda delas, mas, ainda assim, uma forma de prisão.

De acordo com o Código Penal, o preso em regime aberto deverá, fora 

do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer 

outra atividade autorizada, permanecendo recolhido em casa de albergado ou 

estabelecimento adequado durante o período noturno e nos dias de folga.

Por sua vez, se na prática, como bem asseverado pela Corte a quo, por 

absoluta inefi ciência do Estado em proporcionar estabelecimentos prisionais 

adequados, o condenado vem a cumprir pena em prisão domiciliar, tais razões 

não afastam o fato de que se trata de réu condenado à pena privativa de 

liberdade em regime aberto (ou seja, réu preso).

Sendo assim, não há falar que os condenados em regime aberto não são 

presos.
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Por fim, entendo que essa interpretação da norma também se alinha 

com o compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de 

Bangkok – normativa mais recente da ONU, especialmente direcionada para o 

tratamento das mulheres presas.

Segundo o Ministro Ricardo Lewandowski no Habeas Corpus n. 143.641/

SP:

Essas Regras propõem olhar diferenciado para as especifi cidades de gênero no 

encarceramento feminino, tanto no campo da execução penal, como também na 

priorização de medidas não privativas de liberdade, ou seja, que evitem a entrada de 

mulheres no sistema carcerário.

Apesar de o Governo Brasileiro ter participado ativamente das negociações 

para a elaboração das Regras de Bangkok e a sua aprovação na Assembleia 

Geral das Nações Unidas, até o momento elas não foram plasmadas em políticas 

públicas consistentes, em nosso país, sinalizando, ainda, o quanto carece de 

fomento a implementação e a internalização efi caz pelo Brasil das normas de 

direito internacional dos direitos humanos.

E cumprir esta regra é um compromisso internacional assumido pelo Brasil.

Embora se reconheça a necessidade de impulsionar a criação de políticas 

públicas de alternativas à aplicação de penas de prisão às mulheres, é estratégico 

abordar o problema primeiramente sob o viés da redução do encarceramento 

feminino provisório. De acordo com as Regras de Bangkok, deve ser priorizada 

solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, 

principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória 

transitada em julgado

Dessa forma, em atenção à necessidade de se encontrar formas alternativas 

ao cárcere em decorrência da situação especial da mulher (regras de Bangkok), 

a possibilidade mais adequada se demonstra na concessão de indulto às presas 

mulheres que estejam cumprindo pena em regime aberto.

Sobre o caso em questão, o Tribunal a quo deixa claro que a reeducanda 

cumpriu os demais requisitos para concessão do indulto (fl . 41):

Outrossim, verifica-se que na época do Decreto inexistia notícia sobre a 

prática de falta grave, do mesmo modo que não se vislumbrou a existência de 

antecedentes criminas. Além disso, a apenada possui mais de 60 anos de idade 

e, como visto alhures, cumpriu mais de um sexto da pena, tudo a evidenciar o 

atendimento aos requisitos legais para a concessão do indulto.
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Sendo assim, o acórdão recorrido não merece reforma, visto que realmente 

é devida a concessão do benefício de indulto à condenada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

RECURSO ESPECIAL N. 1.795.341-RS (2018/0251111-5)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Recorrente: Dalvani Albarello

Recorrente: Luis Fabiano Leaes Nery

Recorrente: Sergio Arino de Souza

Advogados: Ana Lúcia Santos da Motta - RS060338

Jairo Luis Cutinski e outro(s) - RS076915

Recorrente: Jeferson Wbatuba Mota

Advogado: Jader da Silveira Marques - RS039144

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

EMENTA

Recurso especial. Art. 305 do CPM. Nulidade. Interceptação 

telefônica. Prova emprestada. Quebra da cadeia de custódia da 

prova. Falta de acesso à integralidade das conversas. Evidenciado 

pelo Tribunal de origem a existência de áudios descontinuados, sem 

ordenação, sequencial lógica e com omissão de trechos da degravação. 

Filtragem estabelecida sem a presença do defensor. Nulidade 

reconhecida. Prescrição confi gurada. Recursos providos. Decretada a 

extinção da punibilidade.

1. A quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos 

os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla 

defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto 

abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise 

pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite 

processual pode resultar na sua imprestabilidade (RHC 77.836/PA, Rel. 
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Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 

12/02/2019).

2. É dever o Estado a disponibilização da integralidade das 

conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo inadmissível 

a seleção pelas autoridades de persecução de partes dos áudios 

interceptados.

3. A apresentação de parcela do produto extraído dos áudios, cuja 

fi ltragem foi estabelecida sem a presença do defensor, acarreta ofensa 

ao princípio da paridade de armas e ao direito à prova, porquanto 

a pertinência do acervo probatório não pode ser realizado apenas 

pela acusação, na medida em que gera vantagem desarrazoada em 

detrimento da defesa.

4. Reconhecida a nulidade, inegável a superveniência da 

prescrição, com fundamento no art. 61 do CPP.

5. Recursos especiais providos para declarar a nulidade da 

interceptação telefônica e das provas dela decorrentes, reconhecendo, 

por consequência, a superveniência da prescrição da pretensão punitiva 

do Estado, de ofício.

ACÓRDÃO

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

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

conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar 

provimento aos recursos especiais, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

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

votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Dr(a). Jader da Silveira Marques, pela parte recorrente: Jeferson Wbatuba 

Mota

Brasília (DF), 07 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Presidente e Relator

DJe 14.5.2019
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de recurso especial interposto em 

face de acórdão assim ementado:

Apelação criminal militar. Crime de concussão - Art. 305, “caput”, CPM. Preliminar. 

Juntada de documentos em segunda instância. Impossibilidade. Destranhamento. 

1. Embora possível, como regra, a juntada de documentos cm qualquer fase 

do processo, aqueles imprescindíveis devem ser providenciados no curso da 

instrução criminal, sob pena de incorrer na violação aos princípios do duplo 

grau de jurisdição, da lealdade processual, do contraditório c da ampla defesa, 

torna-se, ilegítima e intempestiva a juntada de documentos aos autos nesta 

fase processual, cm especial, quando restarem conclusos para julgamento. 

Preliminar. Serendipidade. Interceptação telefônica. Licitude da prova. 2. Caso em 

que o Ministério Público, mediante previa autorização judicial, realizou as escutas 

telefônicas de suspeitos envolvidos com o tráfi co de drogas c que. durante o curso 

das interceptações e, fortuitamente, obteve êxito ao identifi car a prática do crime 

ora investigado. Havendo autorização judicial para a quebra do sigilo telefônico 

cm investigação criminal, os outros crimes eventualmente descobertos durante 

a interceptação também podem ser objeto de persecução penal. Preliminar. 

Cerceamento de defesa. Juntada de excerto do conteúdo das interceptações 

telefônicas. 3. Inexiste a nulidade levantada, uma vez que o agente, como se 

sabe, defende-se apenas quanto ao conteúdo das gravações utilizadas cm seu 

desfavor e não da integralidade das interceptações. A Lei n. 9.296/96 não exige 

a transcrição de todas as escutas telefônicas, sendo sufi ciente a degravação dos 

conteúdos relevantes para fundamentar a tese acusatória. Ausência de violação 

ao sistema acusatório. 4. Inexiste a alegada inversão dos papéis atribuídos ao 

Ministério Público e ao Juiz no caso em concreto, pois não há qualquer previsão 

quanto à obrigatoriedade de aceitar, como sendo prova absoluta, o documento 

unilateralmente produzido c não impugnado pela outra parte. Mérito. Conjunto 

probatório. Manutenção da condenação. 5. A prova dos autos é inequívoca quanto 

à ocorrência do crime de concussão, restando demonstrado que os acusados 

exigiram a vantagem indevida cm proveito próprio, o que evidencia a prática 

delituosa. Recurso ministerial. Apenamento. 6. Circunstâncias judiciais do caso 

não excedem a espécie normativa do delito de concussão. Elementos presentes 

nos autos não revelam nenhuma situação que mereça maior reprovação que 

justifi que o apenamento acima do mínimo legal, uma vez que a pena se mostrou 

necessária e sufi ciente à reprovação do crime perpetrado.

Nas razões do recurso especial de Dalvani, Luis Fabiano e Sergio apontam 

violação do art. 1º da Lei 9.296/96 e arts. 378, 379 e 541 do CPPM.

Sustentam os agravantes a nulidade do processo, tendo em vista que 

a sentença foi embasada em fornecimento parcial das escutas telefônicas e sem a 

demonstração da devida autorização de compartilhamento da prova (fl . 1.364).
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Apontam cerceamento de defesa e ainda ofensa ao princípio do reformatio 

in pejus, porquanto, em recurso exclusivo da defesa, o Ministério Público 

procedeu à juntada de petição acompanhada de documento, sem a posterior 

manifestação dos recorrentes, a qual foi acolhida pelo Tribunal de origem.

Requerem, assim, o provimento do recurso especial, a fi m de que seja 

declarada a nulidade do processo.

No recurso especial de Jeferson, sustenta contrariedade aos arts. 295 do 

CPPM e 157 do CPP e arts. 1º, 5º, 6º, § 3º e 8º, todos da Lei 9.296/96.

Alega a nulidade da prova emprestada em razão da falta de juntada da 

integralidade da interceptação telefônica e da inexistência de autorização 

judicial.

Busca o provimento do recurso especial no sentido de decretar a nulidade 

do processo.

Apresentada a contraminuta, manifestou-se o Ministério Público Federal 

pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): Os recorrentes foram condenados 

às penas de 2 anos de reclusão, no regime aberto, como incursos no art. 305 c/c 

53, ambos do CPM. Interpostos recursos de apelação, o Tribunal de origem, à 

unanimidade, determinou o desentranhamento dos documentos apresentados 

pelo parquet e, por maioria, negou provimento aos apelos. Opostos embargos de 

declaração e infringentes, ambos foram rejeitados pela Corte local.

No tocante à interceptação telefônica, consta do acórdão recorrido a 

seguinte fundamentação (fl s. 1.117-1.120):

3a Preliminar - Aventam, também, nulidade por cerceamento de defesa, 

ocasionada pela ausência de juntada integral das escutas telefônicas.

Da leitura dos autos depreende-se que as degravações das interceptações 

telefônicas foram juntadas aos autos, permitindo ao apelante o exercício da 

ampla defesa.

O agente, como se sabe, defende-se do conteúdo das gravações e não do “CD” 

contendo todas as interceptações, que representa mero instrumento utilizado 

para o registro. Nulidade haveria se não tivessem sido juntadas aos autos as 

transcrições do conteúdo pertinente ao caso.
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De mais a mais, as interceptações foram efetuadas mediante autorização 

judicial, nos termos do artigo Io do parágrafo único da Lei n. 9.296/96. E, no curso 

da ação penal, os réus obtiveram acesso às transcrições, fi cando, pois, afastada a 

alegação de nulidade do processo, a esse título.

Outrossim, houve degravação dos principais trechos das conversas onde se 

vislumbra o diálogo entre “Dão” e o réu Dalvani Albarello, de modo que a defesa 

teve acesso, embora não integral, ao conteúdo das interceptações.

De outra banda, tal argumentação defensiva de nulidade pela ausência de 

juntada integral das escutas telefônicas não se sustenta ante o entendimento 

consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

E, ainda que se admitisse, ad argumentandum tantum, a nulidade alegada, não 

poderia ela ser reconhecida, por falta de demonstração do prejuízo.

Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 

Tribunal Federal:

[...]

Assim, igualmente merece rejeição a preliminar.

Por oportuno, trago os excertos do voto vencido (fl s. 1.142-1.144):

Até mesmo as degravações e as mídias, produzidas e insertas em autos 

apartados, não vieram aos autos senão através de excertos extraídos e editados 

de um todo maior.

[...]

A regra é esta: todo o material objeto das interceptações telefônicas, para 

servirem como prova em processo penal, deve ser disponibilizado integralmente às 

partes, em especial, aos acusados, para que lhes seja possível exercer ampla defesa. 

Não há ampla defesa possível diante de áudios descontinuados, sem ordenação, 

seqüencial lógica e com omissão de trechos da degravação, como ocorre nestes 

autos, em que os excertos colacionados destas interceptações constituem prova 

que interessa apenas ao Ministério Público. Diante disto, ao meu sentir, padece 

de nulidade absoluta a prova produzida em Primeiro Grau, emprestada, de forma 

equivocada, de processo estranho à justiça castrense, sem que às partes tenha 

sido assegurado o conhecimento amplo e completo da prova que serviu de base 

à condenação criminal que lhes foi imposta. Assinalo, ainda, que ao exame da 

sentença combatida, percebe-se que os fundamentos da decisão condenatória 

estão embasados nas escutas telefônicas e em prova oral. Esta, porém, a prova 

testemunhal, foi cotejada com a prova emprestada, o que signifi ca dizer que a 

censura penal decorre do entrelaçamento de ambas as provas que compõem o 

arcabouço probatório. Então, vê-se que a reprimenda penal se assenta em prova 

nula que contamina a prova que poderia ser efi caz. Sem dúvida, as autorizações 
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judiciais de interceptações telefônicas e de seu compartilhamento com a Justiça 

Militar, assim como o conhecimento integral das - mídias e degravações, constituíam 

documentos e provas indispensáveis ao atendimento do devido processo legal 

constitucional.

No caso, conforme consignado no Tribunal de origem, a defesa teve acesso, 

embora não integral, ao conteúdo das interceptações (fl . 1.117), o qual foi trazida aos 

presentes autos de forma emprestada, sendo que [...] as degravações e as mídias, 

produzidas e insertas em autos apartados, não vieram aos autos senão através de 

excertos extraídos e editados de um todo maior (fl s. 1.142-1.143).

Importante frisar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, de que 

não é obrigatória a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, uma 

vez o art. 9º da Lei n. 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido e determina 

que provas que não interessarem ao processo serão inutilizadas” (RHC 80.986/AM, 

Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 23/11/2017).

Contudo, a presente irresignação mostra-se diversa, refere-se ao acesso à 

integralidade do monitoramento telefônico. Cabe ressaltar que todo produto 

decorrente dos áudios obtidos deve ser destinado ao Juízo competente, sendo 

que a extração do que não for relevante ao processo deve ser realizada em 

conjunto com acusação e defesa, na forma disciplinada no art. 9º, parágrafo 

único, da Lei 9.296/96. A propósito:

Art. 9º A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão 

judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de 

requerimento do Ministério Público ou da parte interessada.

Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério 

Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal”.

Sendo assim, a questão deve ser analisada a partir da quebra da cadeia de 

custódia da prova, sendo que esta Corte já decidiu que tem como objetivo garantir 

a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla 

defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange 

todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, 

sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na 

sua imprestabilidade (RHC 77.836/PA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta 

Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).

Desse modo, deve ser facultado à defesa a integralidade das conversas 

advindas nos autos de forma emprestada, sendo inadmissível a seleção pelas 
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autoridades de persecução acerca das partes a serem extraídas, mormente 

quando atestado no Tribunal de origem a existência de áudios descontinuados, 

sem ordenação, seqüencial lógica e com omissão de trechos da degravação, como 

ocorre nestes autos, em que os excertos colacionados destas interceptações constituem 

prova que interessa apenas ao Ministério Público (fl . 1.143). Nesse sentido, confi ra 

precedente da Suprema Corte:

Habeas corpus. Nulidades: (1) inépcia da denúncia; (2) ilicitude da prova 

produzida durante o inquérito policial; violação de registros telefônicos do corréu, 

executor do crime, sem autorização judicial; (3) ilicitude da prova das interceptações 

telefônicas de conversas dos acusados com advogados, porquanto essas gravações 

ofenderiam o disposto no art. 7º, II, da Lei 8.906/96, que garante o sigilo dessas 

conversas. Vícios não caracterizados. Ordem denegada. 1. Inépcia da denúncia. 

Improcedência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. A denúncia 

narra, de forma pormenorizada, os fatos e as circunstâncias. Pretensas omissões 

– nomes completos de outras vítimas, relacionadas a fatos que não constituem 

objeto da imputação – não importam em prejuízo à defesa. 2. Ilicitude da prova 

produzida durante o inquérito policial - violação de registros telefônicos de 

corréu, executor do crime, sem autorização judicial. 2.1 Suposta ilegalidade 

decorrente do fato de os policiais, após a prisão em fl agrante do corréu, terem 

realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares 

apreendidos. Não ocorrência. 2.2 Não se confundem comunicação telefônica 

e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não 

se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção 

aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da 

comunicação de dados e não dos dados. 2.3 Art. 6º do CPP: dever da autoridade 

policial de proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração 

penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente 

apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, cumprindo 

o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de informação hábeis a 

esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou encontrar 

ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verifi cação que permitiu 

a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou 

concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação. 2.4 À guisa de 

mera argumentação, mesmo que se pudesse reputar a prova produzida como 

ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore 

venenosa (fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda assim, melhor sorte 

não assistiria à defesa. É que, na hipótese, não há que se falar em prova ilícita 

por derivação. Nos termos da teoria da descoberta inevitável, construída pela 

Suprema Corte norte-americana no caso Nix x Williams (1984), o curso normal das 

investigações conduziria a elementos informativos que vinculariam os pacientes 

ao fato investigado. Bases desse entendimento que parecem ter encontrado 

guarida no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, que 
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deu nova redação ao art. 157 do CPP, em especial o seu § 2º. 3. Ilicitude da prova 

das interceptações telefônicas de conversas dos acusados com advogados, ao 

argumento de que essas gravações ofenderiam o disposto no art. 7º, II, da Lei 

n. 8.906/96, que garante o sigilo dessas conversas. 3.1 Nos termos do art. 7º, II, 

da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade 

de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de 

trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, 

desde que relativas ao exercício da advocacia. 3.2 Na hipótese, o magistrado de 

primeiro grau, por reputar necessária a realização da prova, determinou, de forma 

fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às pessoas investigadas, 

não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas telefônicas dos 

advogados dos pacientes. Mitigação que pode, eventualmente, burlar a proteção 

jurídica. 3.3 Sucede que, no curso da execução da medida, os diálogos travados 

entre o paciente e o advogado do corréu acabaram, de maneira automática, 

interceptados, aliás, como qualquer outra conversa direcionada ao ramal do 

paciente. Inexistência, no caso, de relação jurídica cliente-advogado. 3.4 Não 

cabe aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de fi ltragem das 

escutas interceptadas. A impossibilidade desse fi ltro atua, inclusive, como verdadeira 

garantia ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que 

é ou não conveniente ser interceptado e gravado. Valoração, e eventual exclusão, que 

cabe ao magistrado a quem a prova é dirigida. 4. Ordem denegada.

(HC 91.867, Relator(a): Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 

24/04/2012, Acórdão Eletrônico DJe-185 divulg 19-09-2012 public 20-09-2012).

Dessa forma, tratando-se a presente hipótese de falta de acesso 

à integralidade da interceptação telefônica e não da falta de transcrição ou 

degravação integral das conversas obtidas, patente a nulidade. De fato, a 

apresentação de parcela do produto extraído dos áudios, cuja fi ltragem foi 

estabelecida sem a presença do defensor, acarreta ofensa ao princípio da paridade 

de armas e ao direito à prova, porquanto a pertinência do acervo probatório não 

pode ser realizado apenas pela acusação, na medida em que gera vantagem 

desarrazoada em detrimento da defesa. A esse respeito:

Penal e Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. 

Utilização do remédio constitucional como sucedâneo de recurso. Não 

conhecimento do writ. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça. Quebra de sigilo telefônico e telemático autorizada 

judicialmente. Supressão de instância com relação a um dos pacientes. Presença 

de indícios razoáveis da prática delituosa. Indispensabilidade do monitoramento 

demonstrada pelo modus operandi dos delitos. Crimes punidos com reclusão. 

Atendimento dos pressupostos do art. 2º, I a III, da Lei 9.296/96. Legalidade 

da medida. Ausência de preservação da integralidade da prova produzida na 
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interceptação telefônica e telemática. Violação aos princípios do contraditório, 

da ampla defesa e da paridade de armas. Constrangimento ilegal evidenciado. 

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício.

[...]

V. Hipótese em que os pacientes foram alvo de Operação defl agrada pela 

Polícia Federal, denominada “Negócio da China”, dirigida ao Grupo Casa & Vídeo, 

que resultou na denúncia de 14 envolvidos, como incursos nos crimes dos arts. 

288 e 334 do Código Penal e art. 1º, V e VII, da Lei 9.613/98, em que se apura a 

ocorrência de negociações fictícias, com o objetivo de dissimular a natureza 

de valores provenientes da prática do delito de descaminho, mediante a ilusão 

parcial do tributo devido na importação de produtos, pela sociedade empresária.

VI. Se as pretensões deduzidas neste writ, com relação a um dos pacientes, 

não foram formuladas perante o Tribunal de origem, no acórdão ora impugnado, 

inviável seu conhecimento pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 

Precedentes.

VII. A intimidade e a privacidade das pessoas não constituem direitos 

absolutos, podendo sofrer restrições, quando presentes os requisitos exigidos 

pela Constituição (art. 5º, XII) e pela Lei 9.296/96: a existência de indícios razoáveis 

de autoria ou participação em infração penal, a impossibilidade de produção da 

prova por outros meios disponíveis e constituir o fato investigado infração penal 

punida com pena de reclusão, nos termos do art. 2º, I a III, da Lei 9.296/96, havendo 

sempre que se constatar a proporcionalidade entre o direito à intimidade e o 

interesse público.

VIII. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de “ser legal, ex 

vi do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.296/96, a interceptação do fl uxo de 

comunicações em sistema de informática e telemática, se for realizada em feito 

criminal e mediante autorização judicial, não havendo qualquer afronta ao art. 5º, 

XII, da CF” (STJ, RHC 25.268/DF, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador 

Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe de 11/04/2012).

IX. A decisão que determinou a quebra de sigilo telefônico dos envolvidos na 

prática criminosa - cujos fundamentos foram incorporados à decisão de quebra 

de sigilo telemático - encontra-se devidamente fundamentada, à luz do art. 2º, I 

a III, da Lei 9.296/96, revelando a necessidade da medida cautelar, ante as provas 

até então coligidas, em face de indícios razoáveis de autoria ou de participação 

dos acusados em infração penal (art. 2º, I, da Lei 9.296/96), para a apuração dos 

delitos de sonegação fi scal, lavagem de dinheiro, crime contra a ordem tributária 

e formação de quadrilha, punidos com reclusão (art. 2º, III, da Lei 9.296/96), 

demonstrando que a prova cabal do envolvimento dos investigados na alegada 

trama criminosa, para complementar as provas até então recolhidas, não poderia 

ser obtida por outros meios que não a interceptação telefônica, especialmente a 

prova do liame subjetivo entre os investigados, para identifi cação, com precisão, 

da atividade desenvolvida pelos alvos principais, o modus operandi utilizado e as 
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pessoas a eles associadas, em intrincado e simulado grupo de empresas nacionais 

e estrangeiras, destinado a ocultar seu verdadeiro controlador, cujas negociações 

revestiam-se de clandestinidade, valendo lembrar que, em casos análogos, é 

conhecida a difi culdade enfrentada pela Polícia Federal para desempenhar suas 

investigações, uma vez que se trata de suposto grupo organizado, com atuação 

internacional e dotado de poder econômico (art. 2º, II, da Lei 9.296/96).

X. Apesar de ter sido franqueado o acesso aos autos, parte das provas obtidas 

a partir da interceptação telemática foi extraviada, ainda na Polícia, e o conteúdo 

dos áudios telefônicos não foi disponibilizado da forma como captado, havendo 

descontinuidade nas conversas e na sua ordem, com omissão de alguns áudios.

XI. A prova produzida durante a interceptação não pode servir apenas 

aos interesses do órgão acusador, sendo imprescindível a preservação da sua 

integralidade, sem a qual se mostra inviabilizado o exercício da ampla defesa, tendo 

em vista a impossibilidade da efetiva refutação da tese acusatória, dada a perda da 

unidade da prova.

XII. Mostra-se lesiva ao direito à prova, corolário da ampla defesa e do contraditório 

- constitucionalmente garantidos -, a ausência da salvaguarda da integralidade 

do material colhido na investigação, repercutindo no próprio dever de garantia da 

paridade de armas das partes adversas.

XIII. É certo que todo o material obtido por meio da interceptação telefônica 

deve ser dirigido à autoridade judiciária, a qual, juntamente com a acusação e a 

defesa, deve selecionar tudo o que interesse à prova, descartando-se, mediante o 

procedimento previsto no art. 9º, parágrafo único, da Lei 9.296/96, o que se mostrar 

impertinente ao objeto da interceptação, pelo que constitui constrangimento ilegal 

a seleção do material produzido nas interceptações autorizadas, realizada pela 

Polícia Judiciária, tal como ocorreu, subtraindo-se, do Juízo e das partes, o exame da 

pertinência das provas colhidas. Precedente do STF.

XIV. Decorre da garantia da ampla defesa o direito do acusado à 

disponibilização da integralidade de mídia, contendo o inteiro teor dos áudios e 

diálogos interceptados.

XV. Habeas corpus não conhecido, quanto à paciente Rebeca Daylac, por não 

integrar o writ originário.

XVI. Habeas corpus não conhecido, por substitutivo de Recurso Ordinário.

XVII. Ordem concedida, de ofício, para anular as provas produzidas nas 

interceptações telefônica e telemática, determinando, ao Juízo de 1º Grau, o 

desentranhamento integral do material colhido, bem como o exame da 

existência de prova ilícita por derivação, nos termos do art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP, 

procedendo-se ao seu desentranhamento da Ação Penal 2006.51.01.523722-9.

(HC 160.662/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 

18/02/2014, DJe 17/03/2014.)
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Ressalte-se que, de acordo com o voto vencido, os fundamentos da decisão 

condenatória estão embasados nas escutas telefônicas e em prova oral. Esta, porém, a 

prova testemunhal, foi cotejada com a prova emprestada, o que signifi ca dizer que a 

censura penal decorre do entrelaçamento de ambas as provas que compõem o arcabouço 

probatório (fl . 1.144).

Evidencia-se que o emprego de trechos da interceptação pode ensejar 

a extração de conversas descontextualizadas, de modo que sem o acesso ao 

interior teor das mídias obsta que a defesa possa impugnar no momento 

oportuno, notadamente quando consignado no voto vencido que a condenação 

se fundamentou na prova combatida.

Sendo assim, uma vez lastreada a condenação fortemente nas provas 

obtidas durante o monitoramento telefônico, tendo sido impugnado ainda 

na origem, constata-se fl agrante prejuízo à defesa, em razão de que não foi 

facultado o amplo acesso à integralidade da prova, motivo pelo qual deve ser 

reconhecida a nulidade.

Dessa forma, declarada a nulidade da interceptação telefônica e das 

provas consequentes, devem retornar os autos para que o Juízo singular profi ra 

nova sentença, com base nas provas remanescentes. Na hipótese, entretanto, 

reconhecida a nulidade, inegável a superveniência da prescrição, que declaro, 

com fundamento no art. 61 do CPP.

Tratando-se de condenação transitada para a acusação, cujas penas foram 

fi xadas em 2 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do 

art. 109, V, do CP.

Assim, transcorrido lapso temporal superior a 4 anos desde o recebimento 

da denúncia, em 12/9/2013 (fl . 895), último marco interruptivo da prescrição, e 

não existindo sentença condenatória válida até a presente data, confi gura-se a 

perda da pretensão punitiva estatal.

Considerando a nulidade e a prescrição, ora reconhecidas, ficam 

prejudicados os demais pleitos recursais.

Ante o exposto, voto por dar provimento aos recursos especiais para 

declarar a nulidade da interceptação telefônica e das provas dela decorrentes, 

reconhecendo, por consequência, a superveniência da prescrição da pretensão 

punitiva do Estado, de ofício.




