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AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS N. 497.058-SP 

(2019/0064451-4)

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Agravante: Jesus Benjamin Ullman

Advogados: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Elthon Siecola Kersul - SP291440

Agravado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

EMENTA

Agravo regimental no habeas corpus. Lei Municipal n. 8.917/2018. 

Atividades artísticas (circenses). Via pública. Norma condiciona 

tais apresentações à inexistência de risco para o trânsito e para os 

transeuntes. Ato administrativo. Discricionariedade e conveniência 

administrativas. Impossibilidade do uso do writ. Ausência de 

implicação concreta à liberdade de ir e vir. Agravo regimental não 

provido.

1. A Lei Municipal questionada neste writ é composta por uma 

série de condicionantes, todas elencadas pela Administração Pública e 

voltadas aos artistas de rua, com o objetivo de regulamentar e garantir 

a segurança no trânsito, sobretudo de modo a permitir o fl uxo dos 

veículos sem obstruções e reduzir os riscos potenciais aos próprios 

artistas e a condutores e passageiros de automóveis.

2. A natureza dessa regulamentação, portanto, é nitidamente 

administrativa e se baseia, sobretudo, no poder de polícia, o qual 

se caracteriza pela discricionariedade administrativa e se direciona 

segundo o interesse público que envolve o desempenho dessa profi ssão 

nas vias públicas, onde há grande fl uxo de veículos.

3. Eventual insurgência contra a adoção de sanções administrativas 

em caso de inobservância das exigências estabelecidas, portanto, não 

pode ser dirimida em habeas corpus, porquanto com ele não se 

coaduna.
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4. Embora a redação do art. 5º da Lei Municipal n. 8.417/2018seja 

apenas reprodução do art. 68 da LEP, o risco de prisão não existe nem 

sequer de modo potencial.

5. Agravo regimental 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 agravo regimental, 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), 14 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 27.5.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Jesus Benjamin Ullman interpõe 

agravo regimental contra a decisão de fl s. 172-178, na qual indeferi liminarmente 

o habeas corpus diante da inviabilidade da discussão na via eleita.

Em síntese, o agravante insiste que o presente mandamus visa proibir ou 

evitar as medidas ilegais e abusivas ao direito de locomoção constantes do art. 5º 

da Lei Municipal n. 8.917/2018, que tratou de matéria afeta ao Direito Penal e 

ao Direito Processual Penal, e, portanto, de competência legislativa privativa da 

União (art. 22, I e XI, Constituição Federal).

Pleiteia, caso não haja reconsideração da decisão anteriormente proferida, 

seja o feito submetido à apreciação do órgão colegiado.

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator): A questão aqui debatida 

foi contextualizada no decisum agravado, nos seguintes termos (fl s. 172-177, 

grifos no original):
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O paciente relata que, “no dia 11/06/2018, às 11:30h, perto do terminal central 

de ônibus, perto da ponte, os guardas municipais o abordaram, fizeram um 

boletim de ocorrência da guarda municipal e falaram: ‘você não pode voltar mais 

aqui’ e que somente o liberaria após deixar o local onde fazia malabares (...).” (fl . 

4, grifei).

Impetrado habeas corpus preventivo perante o primeiro grau, o Magistrado, 

ao conceder a ordem ao paciente, considerou (fl s. 91-92):

[...]

Não obstante, a Lei Municipal promulgada pelo Senhor Prefeito Municipal, 

apresenta fl agrante inconstitucionalidade, tanto no tocante à origem, quando 

no que tange às hipóteses de constrangimento ilegal que possibilita ao 

cidadão.

Ressalte, em tal tópico, que não se trata de analisar a situação como 

impetração contra lei em tese, como se pretende, mas de se garantir ao cidadão 

o livre trânsito, enquanto lícita sua conduta.

E, é em tal particular aspecto que a Lei se mostra inconstitucional, 

notadamente por possibilitar o encaminhamento do cidadão de bem para a 

Delegacia de Polícia, prevendo hipótese de prisão para averiguação, situação 

só comparável aos regimes de exceção.

Irresignados com o decisum, a Prefeitura Municipal e o Comandante da Guarda 

Municipal interpuseram recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, 

que assim se manifestou (fl s. 154-155):

[...]

De início, dois pontos devem fi car claros. Primeiro, embora realmente 

não se trate de impetração contra lei em tese, sem dúvida a questão diz com 

a constitucionalidade de lei municipal. De tal sorte, se esta Turma julgadora 

entendesse ter razão o digno Magistrado, teria de remeter os autos ao Colendo 

Órgão Especial, para decisão a respeito dessa questão.

Segundo, e exatamente por não se tratar de habeas corpus contra a lei 

em tese, apenas algumas disposições da Lei Municipal n. 8.917/18 estão em 

questão. Friso porque a Lei tem, realmente, aspectos discutíveis; um deles, 

aliás o art. 5º, como informa a própria impetrante, já foi revogado (aliás, 

como anota a douta Procuradoria Geral de Justiça, sua inconstitucionalidade 

já fora reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Porém, se se 

ingressasse em questões como esta, aí sim se estaria usando o habeas 

corpus para analisar a constitucionalidade de lei em tese.

Pois bem: as atividades do apelado foram cerceadas com base, 

fundamentalmente, no art. 1º, caput, da Lei, que proíbe as “apresentações 
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artísticas, culturais e afi ns” que “constituam perigo ou obstáculo ao trânsito 

e prejudiquem a ordem e a organização urbana”; exige, ainda, respeito a 

determinados horários e níveis de ruído, à circulação de carros e de pedestres 

etc.

Pois bem: sempre com o maior respeito pelo digno Magistrado, não 

me parece que esses aspectos da Lei sejam inconstitucionais. É evidente 

que o art. 5º, IX, da Constituição Federal (“é livre a expressão da atividade 

intelectual, artística, científi ca e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença”) não pode ser interpretado em sua total literalidade: 

impossível permitir, por exemplo, a apresentação de malabarista no meio da 

Av. 23 de Maio, nesta Capital; em tese, seria possível a motoristas desviar-se dele 

mas nem por isso seria menor o risco, não só para ele, mas para passageiros 

dos veículos.

É certo que, talvez, as atividades do apelado não se enquadrem na 

proibição legal; essa, porém, é questão de fato, que não pode ser enfrentada 

em habeas corpus, por exigir instrução probatória.

Acrescento não haver, segundo entendo (sempre me restringindo aos 

aspectos da Lei de que aqui se cuida), vício de iniciativa: é sabido que a 

livre circulação de trânsito e de pedestres (que são, ambas, dos maiores 

problemas em nossos centros urbanos) diz com interesse local e específi co do 

município.

De tal sorte, se se deseja discutir a constitucionalidade da Lei, in totum, 

a questão deve ser dirigida ao Colendo Órgão Especial; aqui, importa 

apenas a constatação: no tocante à questão aqui discutida, não vejo 

inconstitucionalidade alguma e, portanto, não se pode falar em cerceamento 

do direito de ir, vir e permanecer.

Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso, para revogar a 

autorização deferida ao apelado, cassado o salvo-conduto expedido e com 

a ressalva supra, relativa ao art. 5º da Lei.

O agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão 

impugnada, motivo pelo qual mantenho, na íntegra, os fundamentos por mim 

aduzidos às fl s. 177-178 (destaques do original):

De início, realço que a Lei Municipal questionada neste writ, conforme transcrita 

linhas atrás, é composta por uma série de condicionantes, todas elencadas 

pela Administração Pública e voltadas aos artistas de rua, com o objetivo de 

regulamentar e garantir a segurança no trânsito, sobretudo permitindo o fl uxo 

dos veículos sem obstruções e reduzindo os riscos potenciais aos próprios artistas 

e aos condutores e passageiros dos automóveis.
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A natureza dessa regulamentação, portanto, é nitidamente administrativa e se 

baseia, sobretudo, no poder de polícia, o qual se caracteriza pela discricionariedade 

administrativa e se direciona segundo o interesse público que envolve o 

desempenho dessa profi ssão dentro das vias públicas, nas quais há grande fl uxo 

de veículos. Eventual insurgência contra a adoção de sanções administrativas 

em caso de inobservância das exigências estabelecidas, portanto, não pode ser 

dirimida em habeas corpus, porquanto se coaduna com essa via.

Nesse sentido, transcrevo trecho de recente decisão monocrática prolatada 

pelo Ministro Nefi  Cordeiro no RHC n. 104.926/SP, que bem coloca a inviabilidade 

da discussão aqui travada em sede de habeas corpus:

Por primeiro, é de se ressaltar que serve o habeas corpus à proteção do direito 

de locomoção: permite a liberação de quem retido se encontra. Não serve o 

habeas corpus para discutir direito de acesso (ir por local ou a local específi co), 

de propriedade (permanecer em local) ou, como na espécie, de atividade a 

desempenhar em local específi co.

Observo que o único aspecto que poderia ensejar refl exos penais ou processuais 

penais seria a hipótese prevista no art. 5º da referida lei:

Art. 5º. Se houver a resistência em apresentar os documentos pessoais 

de identifi cação e em entregar os objetos mencionados no “caput” do artigo 

4º desta Lei, a pessoa fl agrada poderá ser conduzida coercitivamente, com 

o auxílio da Guarda Municipal, para o Distrito Policial mais próximo da 

ocorrência.

Parágrafo único. A condução coercitiva prevista no “caput” deste artigo 

será utilizada para fi ns de se obter a identifi cação civil, conforme previsto 

no artigo 68 do Decreto-Lei n. 3.688, de 3 de outubro de 1941, “Lei das 

Contravenções Penais”.

A referida norma municipal, na verdade, apenas reproduz, especifi camente, a 

contravenção penal prevista no art. 68 da Lei n. 3.688/1941, nestes termos:

Recusar à autoridade, quando por esta, justifi cadamente solicitados ou 

exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, 

profi ssão, domicílio e residência.

Pena - multa [...]

Parágrafo único: Incorre na pena de prisão simples, de um a seis meses, 

e multa, [...], se o fato não constitui infração penal mais grave, quem, 

nas mesmas circunstâncias, faz declarações inverídicas a respeito de sua 

identidade pessoal, estado, profi ssão, domicílio e residência.

Embora a redação do dispositivo da Lei Municipal haja se referido aos termos 

“condução coercitiva”, observo, com base no art. 68 da LEP, que se trata de situação 
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fl agrancial da prática de contravenção penal, consumada no momento da recusa 

em apresentar os documentos pessoais de identificação ou das declarações 

inverídicas, que enseja a condução do indivíduo à delegacia para que lá se 

proceda a identifi cação civil e a lavratura de termo, seguida da sua liberação. Veja-

se, portanto, que o risco de prisão não existe nem sequer de modo potencial.

Por fi m, em relação ao HC n. 162.362 MC/SP, ressalto que a decisão foi proferida 

pelo relator do writ, em juízo de cognição sumária, e não possui nenhum efeito 

vinculativo.

À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefi ro liminarmente 

o habeas corpus.

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

HABEAS CORPUS N. 391.053-SP (2017/0048401-9)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Impetrante: Daniel Romeiro e outros

Advogado: Daniel Romeiro e outro(s) - SP234983

Impetrado: Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Paciente: Nelson Mancini Nicolau

EMENTA

Habeas corpus. Penal. Processo Penal. Ação penal originária. 

TRF3. Crime contra o sistema financeiro nacional (Lei n. 

7.492/1986). Gestão temerária (art. 4º, parágrafo único, da mesma 

lei). Administrador do Banespa. Bis in idem confi gurado. Absolvição.

1. O crime de gestão temerária de instituição financeira 

caracteriza-se como crime acidentalmente habitual, razão pela qual, 

embora um único ato seja sufi ciente para a confi guração do crime, a 

sua reiteração não confi gura pluralidade de delitos. Precedentes do 

STJ e do STF.
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2. Na hipótese dos autos, mesmo sendo praticados os atos de 

gestão temerária em situações distintas e com aparentes fi nalidades 

diversas, de rigor a aplicação do posicionamento jurisprudencial 

consolidado, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo 

Tribunal Federal, no sentido de que o crime de gestão temerária de 

instituição fi nanceira (art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986) 

é habitual impróprio ou acidentalmente habitual, pois um único ato 

pode ser sufi ciente para a confi guração do crime, mas a repetição de 

atos não confi gura pluralidade de delitos.

3. Existindo a condenação anterior, transitada em julgado, do 

ora paciente Nelson Mancini Nicolau, também pela gestão temerária 

como administrador da mesma instituição, Banespa, segundo narram 

as denúncias, em datas próximas, com todos os atos praticados no 

mesmo exercício, no ano de 2006, confi gura-se o alegado bis in idem, 

envolvendo a Ação Penal n. 2006.03.00.026541-0, já transitada em 

julgado, e a Ação Penal n. 2006.03.00.008798-1, objeto do REsp n. 

1.352.043/SP.

4. Ordem concedida para reconhecer o bis in idem e absolver o ora 

paciente Nelson Mancini Nicolau, nos termos do art. 386, VI, do CPP, 

das imputações constantes da Ação Penal n. 2006.03.00.008798-1.

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. Vencida 

a Sra. Ministra Laurita Vaz. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi  

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

Sustentaram oralmente o Dr. Odel Mikael Jean Antun pelo paciente, 

Nelson Mancini Nicolau, e o Exmo. Sr. Dr. SPGR Domingos Savio Dresch da 

Silveira pelo Ministério Público Federal.

Brasília (DF), 30 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 2.8.2019
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RELATÓRIO

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

em benefício de Nelson Mancini Nicolau, apontando-se como autoridade coatora 

o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Ação Penal n. 2006.03.00.008798-

1) – fl s. 208/209:

Constitucional. Penal. Processo Penal. Ação penal originária. Crime contra o 

sistema fi nanceiro nacional (Lei n. 7.492/1986). Gestão temerária (art. 4o, parágrafo 

único). Administrador do Banespa. Autoria e materialidade. Comprovação. Crime 

continuado. Procedência da acusação. Gestão temerária de instituição fi nanceira. 

Bem jurídico tutelado. Sujeitos do crime. Condutas.

- O crime de gestão temerária tem por escopo a proteção de Instituições 

Financeiras e do próprio Sistema Financeiro Nacional, cuja higidez e credibilidade 

revestem-se de relevância, propiciando a captação e transferência de recursos, 

com vistas à estruturação equilibrada da sociedade e desenvolvimento do País, 

nos moldes delineados nos arts. 170 e 192 da CR/88.

- O delito previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 7.492/86 constitui 

crime próprio - praticado, somente, por seus administradores e/ou controladores, 

dotados de poder decisório, nos termos do art. 25 da Lei n. 7.492/86.

- Tem-se por temerária a gestão de instituição fi nanceira, excessivamente, 

arriscada, marcada pela impetuosidade desmedida.

- Para fins de configuração de gestão temerária, crime de mera conduta, 

desimporta a consecução de resultado naturalístico, consistente na efetiva 

produção de lesão, bastando a vontade, espontânea e consciente, de expor a 

Instituição Financeira a perigo de dano excessivo, ou a assunção do risco em fazê-

lo.

Gestão temerária. Autoria e materialidades comprovadas. Dolo eventual e de 

perigo. Constatação.

- Do conjunto probatório, compreendendo auditorias do Banespa e Banco 

Central do Brasil, e a prova oral, produzida em juízo, tem-se que o réu, como 

Diretor de Crédito Rural do Banespa, e integrante da Diretoria Executiva/Plena 

e Comitê de Crédito daquela entidade, aprovou negociações temerárias, em 

favor da Companhia Agrícola de Cotia - CAC, sua coligada no exterior (Bel Agro), 

e Indústrias Nardini S/A, colocando a instituição financeira em situação de 

periclitação, assim como o próprio Sistema Financeiro Nacional.

- Operações fi nanceiras que se caracterizaram pela ausência de parâmetros 

de segurança, liquidez e de análise técnica aprofundada; inexistência de controle 

e preocupação, quanto a garantias caucionárias, que se mostraram inidôneas; 

precariedade da situação fi nanceira das tomadoras de crédito, com desprezo 

à sua capacidade fi nanceira; inobservância da tramitação que seria usual; falta 
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de prévio cadastro de empresa; ofensa às boas técnicas bancárias e de gestão; 

alta concentração de riscos; e desprezo a manifestações técnicas, contrárias às 

negociações.

- Competência do Comitê de Crédito e da Diretoria Executiva/Plena, à execução 

de políticas de crédito, com definição dos respectivos limites, apreciando 

operações de maior dimensionamento, que extrapolassem a alçada das agências 

e diretorias operacionais, cabendo, aos participantes desses órgãos, requisição de 

esclarecimentos suplementares de setores técnicos, ou retirada da proposição a 

exame, quando não seguros à sua apropriação (Regimento Interno e Manual de 

Organização do Banespa).

- Prática dos aludidos atos, pelo réu, de forma consciente e espontânea, 

reconhecendo-se, em suas condutas, presença de dolo eventual - o resultado, a 

ele, era previsível, tendo assumido o risco de produzi-lo, ao atuar, com absoluta 

indiferença, relativamente aos rumos do Banespa - e de perigo, certo que a simples 

exposição a estado de periclitação basta à tipifi cação delituosa. Precedentes.

Individualização da pena. Continuidade delitiva. Regime de cumprimento. Sanção 

pecuniária. Perda de cargo eletivo.

- Fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, presentes as 

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (art. 59, CP): alta reprovabilidade, face 

à vasta experiência acumulada pelo condenado, no trato da res pública; graves 

conseqüências advindas das práticas criminosas, ao Banespa e ao Estado de São 

Paulo, seu principal acionista.

- Inaplicabilidade da agravante alusiva à perpetração de crime, com violação a 

dever de cargo, ofício ou função (art. 61, II, V, do CP), sob pena de caracterização 

de bis in idem, tratando-se de circunstância elementar do tipo gestão temerária.

- Corporificação de continuidade delitiva, dada a aprovação, em série, de 

negociações temerárias, com identidade de fatores e unidade de propósitos, 

ensejando aumento da pena, à razão de 2/3 (dois terços), proporcionalmente 

ao número de ações criminosas executadas, montando, a pena privativa de 

liberdade imposta, a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial 

de cumprimento, fechado.

- Incidência, como efeito secundário da condenação, da perda de cargo eletivo 

de Prefeito Municipal (art. 92,1, “b”, do CP).

- Fixação da sanção pecuniária, observados os parâmetros dos arts. 59 e 71 do 

CP e 33 da Lei n. 7.492/86, em 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, cada qual 

equivalente a 03 (três) salários-mínimos.

- Preponderância do princípio constitucional da permanência do estado 

de inocência (art. 5º, LVII, da CR/88), fi cando a execução das penas impostas 

vinculada ao trânsito em julgado do decreto condenatório.

- Pedido acusatório julgado procedente.
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Alega-se, na impetração, que o paciente foi condenado na Ação Penal n. 

2006.03.00.008798-1 por fato já coberto pela coisa julgada gerada em outra 

ação penal, de n. 2006.03.00.026541-0. Sustenta-se que (fl s. 8/9):

Em 2005, enquanto a ação penal n. 2006.03.00.008798-1 tramitava em primeiro 

grau, o paciente foi eleito Prefeito Municipal de São João da Boa Vista-SP, o que 

ocasionou o seu desmembramento e o envio ao Órgão Especial do Tribunal Regional 

Federal da 3a Região.

No Órgão Especial, o feito foi distribuído à relatoria da Des. Federal Ana Maria 

Pimentel, a qual apresentou o caso a julgamento, tendo o paciente sido condenado à 

pena de oito anos e três meses de reclusão e 240 dias-multa no valor de três salários 

mínimos - depois alterada para cinco anos de reclusão, em razão de Habeas Corpus 

de ofício concedido pelo E. STF.

Já na ação penal n. 2006.03.00.026541-0, que também tramitou no Órgão 

Especial do TRF da 3a Região, mas sob a relatoria da Des. Federal Suzana Camargo, 

o paciente foi condenado à pena de cinco anos de reclusão - depois reduzida para 

quatro anos e três meses, em razão de Habeas Corpus concedido por esse E. STJ 

(Doe.05 - acórdão da ação penal n. 2006.03.00.026541-0). Atualmente, portanto, 

considerando-se as condenações sofridas nas ações penais n. 2006.03.00.026541-0 

e n. 2006.03.00.008798-1, o paciente acumula a pena de nove anos e três meses de 

reclusão e cerca de 375 dias-multa.

A condenação imposta na ação penal n. 2006.03.00.008798-1, porém, 

diz respeito a um mesmo fato já objeto de condenação na ação penal n. 

2006.03.00.026541-0 - a gestão temerária do paciente no Comitê de Crédito do 

Banco Banespa. E tendo havido o trânsito em julgado dessa última condenação, 

há que se reconhecer a formação de coisa julgada que afeta a tramitação da 

primeira.

Requer-se, em liminar, sejam suspensos os efeitos da condenação 

imposta na Ação Penal n. 2006.03.00.008798-1 e, no mérito, seja concedida 

a ordem para se declarar a existência de coisa julgada causada pelo trânsito em 

julgado da condenação imposta na Ação Penal n. 2006.03.00.026541-0, em 

relação ao paciente, determinando-se o trancamento do Processo-Crime n. 

2006.03.00.008798-1.

Pela decisão de fl s. 678/683, em 15/3/2017, não conheci do habeas corpus.

Após a interposição de agravo regimental pela defesa, reconsiderei, em 

6/11/2017, a decisão de fl s. 678/683 e determinei o regular processamento do 

habeas corpus (fl s. 720/723).

Parecer do Ministério Público Federal (fl s. 727/729).
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Informações prestadas às fl s. 732/750.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): Como já relatado, 

afirma-se, no presente writ, que a condenação imposta na Ação Penal n. 

2006.03.00.008798-1 diz respeito a um mesmo fato já objeto de condenação 

na Ação Penal n. 2006.03.00.026541-0 – a gestão temerária do paciente no 

Comitê de Crédito do Banco Banespa. E tendo havido o trânsito em julgado 

dessa última condenação, há que se reconhecer a formação de coisa julgada que 

afeta a tramitação da primeira.

Ocorre que contra o acórdão impugnado na presente impetração (Ação 

Penal originária do TRF3 n. 2006.03.00.008798-1) foi interposto o Recurso 

Especial n. 1.352.043/SP, desprovido nesta Corte, e foram rejeitados os 

subsequentes embargos de declaração. Em seguida, foram opostos embargos 

de divergência, que tiveram seguimento negado, decisão mantida pela egrégia 

Terceira Seção ao negar provimento ao AgRg nos EREsp n. 1.352.043/SP.

Em todas essas oportunidades de julgamentos anteriores, nos autos do 

processo principal, tanto nesta Corte como no Tribunal de origem, a Defesa não 

abordou o tema trazido na presente impetração, relativo ao suposto bis in idem, 

decorrente do entendimento de que a reiteração na prática delituosa de gestão 

fraudulenta não confi guraria pluralidade de crimes.

Optou a Defesa, após o esgotamento dos recursos adequados à espécie, 

por invocar a questão em habeas corpus, via inadequada para ampla inserção 

em fatos e provas, mormente porque, a priori, não haveria como verifi car se o 

modus operandi foi idêntico nos atos praticados em uma e outra ação, ou seja, 

se os atos de fraude possuiriam conexão entre si e se teriam sido praticados no 

mesmo contexto, para o fi m de acolher a tese de delito único, ou se decorreram 

de propósitos e contextos distintos.

Por outro lado, da detida leitura das denúncias e dos acórdãos condenatórios 

referentes às (duas) ações penais citadas na presente impetração, é possível 

concluir que ambas ações tratam do crime de gestão temerária (art. 4º, caput, 

parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986), havendo indicativo de que os atos 

descritos em uma e outra ação teriam sido praticados em situações distintas, ou 

seja, não consistiriam em mera reiteração, contendo fi nalidades diversas.
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Na Ação Penal n. 2006.03.00.008798-1, o paciente, como membro da 

Diretoria Plena do Banco Banespa, referendou, em 17/9/1991, decisão do 

Comitê de Crédito da mesma instituição bancária, do dia 16/9/1991, para 

aprovar a concessão de cartas de fi ança à Cooperativa de Cotia no importe de 

US$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de dólares norte-americanos), 

quando todos os indicativos contábeis da referida empresa conceituavam sua 

situação financeira como péssima ou ruim. Houve, ao todo, a emissão de 

dezenove cartas de fi ança no valor total de Cr$ 35,7 bilhões de cruzeiros (o que 

corresponde a US$ 70.900.000,00 – setenta milhões e novecentos mil dólares 

norte-americanos à época) – fl s. 511/520.

Já na Ação Penal n. 2006.03.00.026541-0 a gestão temerária teria ocorrido 

para aprovar, em 7/10/1991, vultoso financiamento Cr$ 406.471.968,00 

(quatrocentos e seis milhões, quatrocentos e setenta e um mil e novecentos e 

sessenta e oito cruzeiros) pelo programa PDR e Cr$ 203.235.984,00 (duzentos 

e três milhões, duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro 

cruzeiros – pelo programa POC) concedido pelo Banco Banespa à empresa 

Larreina (fl s. 590/594).

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Embargos de 

Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 714.266/SP, 

interposto pelo ora paciente, reformou, em 1º/3/2013, o acórdão condenatório 

objeto dos presentes autos, considerando que o crime de gestão temerária de 

instituição fi nanceira caracteriza-se como crime acidentalmente habitual, razão 

pela qual, embora um único ato seja sufi ciente para a confi guração do crime, a 

sua reiteração não confi gura pluralidade de delitos. No referido julgamento, após 

não conhecer dos embargos de declaração, a Segunda Turma da Suprema 

Corte concedeu ao acusado, o ora paciente, habeas corpus de ofício para excluir 

da condenação o aumento resultante da continuidade delitiva, bem assim para 

assegurar-lhe, em decorrência da pena remanescente, 5 anos de reclusão, o 

início de seu cumprimento em regime semiaberto. Vejamos os fundamentos do 

acórdão prolatado na Suprema Corte:

Superados os embargos, observo, todavia, que o acórdão do TRF da 3ª Região, 

ao condenar o acusado pelo crime de gestão temerária, tipifi cado no art. 4º, 

parágrafo único, da Lei 7.492/86, fixou-lhe pena privativa de liberdade em 8 

(oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Chegou a 

essa pena defi nitiva a partir de pena-base fi xada em 5 (cinco) anos de reclusão, 

elevada em 2/3 em razão do reconhecimento de continuidade delitiva, nos 

termos do art. 71 do Código Penal.
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Considerou-se no voto condutor do acórdão regional que “A denúncia narra, 

e os autores retratam, aprovação, em série, de operações caracterizadoras de 

gestão temerária” e que “a jurisprudência vem entendendo que a prática de 

uma conduta é bastante a confi gurar o crime de gestão temerária”. Nessa linha, 

e considerando a prática, pelo acusado, de 12 (doze) atos de gestão temerária, 

consistentes na inadvertida concessão de fi nanciamento a clientes empresariais, 

elevou-se em 2/3 a pena inicialmente fi xada (vol. 37, fl s. 8.438/8.441).

Ocorre que esse entendimento está em clara dissonância com precedentes 

de ambas as Turmas desta Suprema Corte, os quais consideram que o crime de 

gestão temerária de instituição fi nanceira caracteriza-se como crime acidentalmente 

habitual, razão pela qual, embora um único ato seja sufi ciente para a confi guração 

do crime, a sua reiteração não confi gura pluralidade de delitos. Confi ra-se, nesse 

sentido, o HC 87.987/RS, 1ª Turma, Min. Sepúlveda Pertence, j. 9.5.2006, com a 

seguinte Ementa:

1. Prescrição: não consumação: de gestão temerária de instituição 

fi nanceira: cuidando-se de crime habitual, conta-se o prazo da prescrição da 

data da prática do último ato delituoso (C. Penal, art. 111, III).

2. Embora a reiteração se tenha iniciado e, assim, confi gurado o delito 

habitual em junho de 1994, os atos posteriores não constituem mero 

exaurimento, mas também atos executórios que, juntamente com os 

demais, formam delito único.

Em razão do acórdão prolatado no mencionado Agravo de Instrumento n. 

714.266/SP, do Supremo Tribunal Federal, o pedido de exclusão da continuidade 

delitiva foi considerado prejudicado no julgamento do REsp n. 1.352.043/

SP no Superior Tribunal de Justiça, fi cando o paciente, ao fi nal, condenado, 

nos autos da Ação Penal n. 00087981820064030000, como incurso no art. 4º, 

parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986, à pena de 5 anos de reclusão, no regime 

inicial fechado.

E, também o egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 

n. 140.948/SP, deferiu liminar, em 18/12/2017, para suspender a execução 

penal contra o ora paciente Nelson Mancini Nicolau, decorrente de Guia 

de Recolhimento expedida pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo. No 

mesmo habeas corpus, a Suprema Corte, no julgamento de mérito, ocorrido 

em 25/4/2019, concedeu a ordem para determinar que o Superior Tribunal de 

Justiça refaça a dosimetria da pena imposta ao ora paciente, nos autos da Ação 

Penal n. 00087981820064030000, redimensionando a pena-base nos termos da 

fundamentação da decisão do STF.
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Em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal (HC n. 140.948/

SP), determinando que fosse refeita a dosimetria da pena, restabeleceu-se, em 

7/5/2019, a autuação do REsp n. 1.352.043/SP.

Já com relação à Ação Penal n. 00265414120064030000, esclarece o 

Tribunal de origem que o ora paciente Nelson Mancini Nicolau foi condenado, 

também como incurso no art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986, às 

penas de 5 anos de reclusão, além do pagamento de 150 dias-multa, no regime 

inicial semiaberto, e à perda do carga público. Após o trânsito em julgado, 

foram os autos remetidos para a 7ª Vara Federal Criminal da Subseção de São 

Paulo para o prosseguimento e efetividade da execução penal (fl s. 773/774). Em 

15/12/2016, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 

n. 317.330/SP, concedeu a ordem de ofício para reduzir as penas de Nelson, ora 

paciente, para 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 135 

dias-multa (fl . 782).

Diante de todo o contexto acima reproduzido, entendo que, mesmo sendo 

praticados os atos de gestão temerária em situações distintas e com aparentes 

fi nalidades diversas, prevalece na doutrina e na jurisprudência, tanto do Superior 

Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de 

que o crime de gestão temerária de instituição fi nanceira (art. 4º, parágrafo único, 

da Lei n. 7.492/1986) é habitual impróprio ou acidentalmente habitual, pois um 

único ato pode ser sufi ciente para a confi guração do crime, mas a repetição de atos 

não confi gura pluralidade de delitos. A propósito, transcrevo as seguintes lições 

doutrinárias e precedentes jurisprudenciais:

Para o crime de gestão temerária, a apreensão intelectiva ressalta a idéia de 

que o tipo se contenta com as condutas negligentes, imprudentes e imperitas do 

agente, habitualmente demonstradas por seu jeito de gerenciar, administrar ou 

reger. Na realidade, o grande elemento subjetivo informador da gestão temerária, 

diferentemente da gestão fraudulenta, é a culpa consciente e o dolo eventual.

[...] Em havendo fraude de natureza penal a ensejar a punibilidade do agente e 

inexistindo a habitualidade na consecução dessa fraude a evidenciar ser um único 

acto perfectus e esporádico na administração da sociedade, haverá a incidência 

de conduta penal incriminadora de natureza geral, prevista no Código Penal, não 

a regulada na presente lei especial, pois esta requer a reiteratividade da conduta.

Tipo subjetivo: É o dolo consistente na vontade livre e consciente de 

gerir, fraudulentamente, instituição fi nanceira, com o discernimento de estar 

praticando ilícitos, fraudes, ardis e enganos. Para o tipo de gestão temerária, dever 

admitir a culpa stricto sensu e o dole eventual, em que o agente assume o risco de 

produzir o resultado.
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Consumação: Por se tratar de delito de consumação antecipada, verifica-

se teoricamente admissível a tentativa; contudo, na prática, constata-se difícil 

diferenciar no iter criminis os atos executórios dos meramente preparatórios. 

Mesmo tratando-se de de delito plurisubsistente, tendo em vista que a gestão é 

uma sucessão de atos praticados pelo dirigente da sociedade, entende-se bastar 

para a consumação do delito apenas um ato qualquer, enquadrável ao conceito de 

temerário ou fraudulento.

(SILVA, Antônio Carlos Rodrigues da. Crimes de colarinho branco. Brasília 

Jurídica, 1999, págs. 48/49)

Gerir significa o exercício continuado de uma atividade gerencial, que 

pressupõe o caráter de habitualidade, que não pode circunscrever-se em um 

ou outro ato praticado isolada ou esporadicamente. Manoel Pedro Pimentel nos 

dava a seguinte defi nição: Gestão temerária é caracterizada pela abusiva conduta, 

que ultrapassa os limites da prudência, arriscando-se o agente além do permitido 

mesmo a um indivíduo arrojado. É o comportamente afoito, arriscado, atrevido.

Para que o crime de gestão temerária se confi gure, é indispensável que se 

constate, em caráter mais ou menos sequencial, isto é, em período temporal 

razoável, a ocorrência de um número substancial de atos arriscadamente 

temerários, em desacordo com a prática mercadológica. Em outras palavras, 

é necessário agir assumindo riscos não recomendáveis pela praxis fi nanceiro-

bancária, para que se possa valorar essa orientação comportamentel como 

gestão temerária, capaz de corresponder à proibição penal contida no parágrafo 

único do art. 4º da Lei n. 7.492/86. Em termos bem esquemáticos, para que se possa 

aferir a gestão do administardor de instituição fi nanceira, deve-se, necessariamente, 

proceder rigorosa análise do conjunto dos atos praticados pelo mesmo dentro de um 

razoável lapso temporal e ademais, é necessário que seja examinados dentro de todo 

um contexto mercadológico.

BITENCOURT, Cezar Roberto. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Rio 

de Janeiro. Editora Lumen Juris. 2010, p. 63.

Habitualidade: em nosso entendimento, não se trata de crime habitual próprio. 

Este delito se caracteriza pela prática de vários atos que, somente em conjunto, 

tem potencial para lesar o bem jurídico tutelado.

[...] Uma única ação do administrador, desde que envolta pela fraude (ou pelo 

elevado risco), pode ser sufi ciente para prejudicar seriamente a saúde fi nanceira da 

instituição. Logo, o delito não é habitual. [...] Além disso, rejeitou-se a alegação de 

necessidade de reiteração de condutas para a caracterização do mencionado delito, 

haja vista tratar-se de crime habitual impróprio, ou acidentalmente habitual, em que 

uma única ação tem relevância para confi gurar o tipo, não constituindo pluralidade 

de crimes a repetição de atos.

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 5ª 

Edição. Rio de Janeiro. Editora RT. 2010, p.1146.
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Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Teses articuladas no recurso 

extraordinário não suscitadas no Tribunal a quo. Recurso não conhecido, nos 

termos da Súmula 282 do STF. Inexistência de omissão na decisão embargada. 

Embargos rejeitados. 2. Crime de gestão temerária de instituição fi nanceira. Lei 

n. 7.492/1986, art. 4º, parágrafo único. Crime acidentalmente habitual. Embora 

um único ato seja apto à confi guração da conduta tipifi cada, a sua reiteração não 

confi gura pluralidade de delitos. Precedentes. Concessão de habeas corpus de ofício 

para excluir da condenação o aumento resultante da continuidade delitiva.

(AI n. 714.266 AgR-ED, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/3/2013)

Habeas corpus. Processo Penal. Denúncia. Inépcia. Inocorrência. Gestão 

fraudulenta. Crime próprio. Circunstância elementar do crime. Comunicação. 

Partícipe. Possibilidade. Precedentes. Execução de um único ato, atípico. Irrelevância. 

Ordem denegada. 1. A denúncia descreveu sufi cientemente a participação do 

paciente na prática, em tese, do crime de gestão fraudulenta de instituição 

fi nanceira. 2. As condições de caráter pessoal, quando elementares do crime, 

comunicam-se aos co-autores e partícipes do crime. Artigo 30 do Código Penal. 

Precedentes. Irrelevância do fato de o paciente não ser gestor da instituição 

fi nanceira envolvida. 3. O fato de a conduta do paciente ser, em tese, atípica - 

avalização de empréstimo - é irrelevante para efeitos de participação no crime. 

É possível que um único ato tenha relevância para consubstanciar o crime de 

gestão fraudulenta de instituição fi nanceira, embora sua reiteração não confi gure 

pluralidade de delitos. Crime acidentalmente habitual. 4. Ordem denegada.

(HC n. 89.364, Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18/4/2008)

Agravo regimental em recurso especial. Gestão fraudulenta. Crime habitual 

impróprio. Conduta que se manteve por mais de dois anos. Aumento da pena-

base. Maior reprovabilidade da conduta. Possibilidade. Escolha da fração de 

majoração da pena-base. Exame do caso concreto.

1. O crime de gestão fraudulenta é considerado delito habitual impróprio, em que 

uma só ação tem relevância para confi gurar o tipo, ainda que a sua reiteração não 

confi gure pluralidade de crimes.

2. Assim, sendo incontroverso que as condutas da recorrida se estenderam por 

período superior a dois anos, mostra-se justa e adequada a valoração negativa de 

sua culpabilidade e, logo, a a majoração da sanção inicial.

3. No caso, embora a Corte de origem, ao estabelecer a fração de aumento da 

pena inicial, não tenha observado a orientação consolidada no âmbito do STJ no 

sentido de que a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

Penal não é uma mera operação aritmética, adotando critério cuja natureza é 

puramente objetiva, não se verifi ca, à luz do caso concreto, a necessidade de 

imposição de uma fração de aumento superior àquela adotada na instância 

ordinária.



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 31, (255): 1041-1115, julho/setembro 2019 1059

4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para restabelecer 

a consideração negativa da culpabilidade da agravada, readequando-se a pena 

que lhe foi aplicada.

(AgRg no REsp n. 1.398.829/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 

25/3/2015)

Habeas corpus. Gestão temerária de instituição fi nanceira. Ação civil pública 

proposta pelo Ministério Público contra os controladores do banco lesado 

buscando a reparação dos prejuízos causados. Paciente que não fi gurava no pólo 

passivo da demanda. Irrelevância. Objeto distinto da ação penal. Independência 

das esferas cível e criminal. Responsabilidade penal reconhecida pelo Tribunal 

competente. Pretendida conclusão pela ausência de dolo. Reexame de provas. 

Inviabilidade na via eleita. Coação não evidenciada.

1. Este Superior Tribunal tem entendimento consolidado no sentido da 

independência entre as esferas cível e criminal, somente mostrando-se relevante 

eventual absolvição no juízo penal diante do reconhecimento da não ocorrência 

do fato ou da negativa de autoria, inocorrentes na espécie.

2. O fato de o paciente não constar como réu de ação civil pública proposta 

pelo Ministério Público buscando a reparação dos prejuízos causados ao banco 

vítima do delito de gestão temerária em que foi condenado é irrelevante ao 

Direito Penal.

3. Tendo o juízo natural da causa reconhecido a responsabilidade criminal do 

paciente pelos atos de gestão temerária narrados na denúncia, conclusão diversa 

implicaria no reexame da prova coletada durante da instrução criminal na ação 

penal originária, providência inviável na via eleita.

Crime de gestão temerária. Art. 71 do CP. Continuidade delitiva. Ilegalidade na 

aplicação. Crime habitual impróprio. Ilegalidade patenteada. Aumento afastado.

1. Este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o crime de gestão fraudulenta, 

consoante a doutrina, pode ser visto como crime habitual impróprio, em que uma só 

ação tem relevância para confi gurar o tipo, ainda que a sua reiteração não confi gure 

pluralidade de crimes” (HC 39.908/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 6-12-2005, p. no DJ de 3/4/2006, p. 373).

2. A sequência de atos de gestão temerária perpetrados pelo paciente já 

integra o próprio tipo penal, razão pela qual não há que se falar, na espécie, em 

crime continuado.

[...]

Habeas corpus parcialmente concedido, para reduzir a pena-base imposta ao 

paciente, tornando-a defi nitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 

pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, 

substituindo-se ainda a pena reclusiva por duas restritivas de direitos, e, nos 
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termos do art. 580 do CPP, estende-se integralmente os efeitos desta decisão 

aos corréus requerentes, Antônio Félix Domingues, Antônio José Sandoval, Celso 

Rui Domingues, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, 

Vladimir Antônio Rioli, Waldemar Camarano Filho, Wilson de Almeida Filho e 

Fernando Mathias Mazzuchelli, e, de ofício, aos não requerentes, Edson Vagner 

Bonan Numes, Salim Feres Sobrinho, Jorge Flávio Sandrin, Pedro Luiz Ferronato, 

Ricardo Antonio Brandão Bueno, Alfredo Casarsa Neto e Eduardo Frederico da Silva 

Araújo, fi ndando a sanção destes condenados defi nitivas em 3 (três) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em 

regime inicial aberto, substituindo-se ainda a pena reclusiva por duas restritivas 

de direitos, e estende-se a ordem parcialmente ao requerente Saulo Krichaná 

Rodrigues e, parcialmente e de ofício, à Ricardo Dias Pereira, restando a sanção 

destes defi nitivas em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento 

de 90 (noventa) dias-multa e em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 

100 (cem) dias-multa, respectivamente, declarando-se, ainda, de ofício, extinta 

a punibilidade do paciente e demais condenados pela prescrição da pretensão 

punitiva do Estado, na forma retroativa, ex vi dos arts. 107, IV, c/c 110, caput e §§, e 

109, inciso IV, todos do CP.

(HC 196.207/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 01/03/2013)

Processual Penal. Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Gestão 

fraudulenta. Presença de sufi cientes indícios de materialidade e participação do 

paciente nos fatos narrados na peça acusatória. Existência de justa causa. Inépcia 

da denúncia não confi gurada. Ordem denegada.

1. Não se pode declarar a inépcia da denúncia que descreve fatos penalmente 

típicos e aponta, como no caso em exame, a conduta dos acusados de forma 

devidamente individualizada, oferecendo todas as condições para o pleno 

exercício do direito de defesa.

2. A conduta típica está caracterizada no fato de o autor do crime, que é quem 

detém a função de comando, controle ou de direção de instituição fi nanceira, 

ter, supostamente, procedido a uma série de empréstimos irregulares, de forma 

reiterada e habitual, contando com a participação de diversas pessoas, dentre elas 

o paciente, para prestarem falsas garantias, ocasionando prejuízo à instituição 

fi nanceira. Assim, a provável participação do paciente pode caracterizar conduta 

acessória, que se agrega à ação principal do autor, sendo perfeitamente admissível 

sua presença no pólo passivo da ação penal como co-réu.

3. O crime de gestão fraudulenta, consoante a doutrina, pode ser visto como crime 

habitual impróprio, em que uma só ação tem relevância para confi gurar o tipo, ainda 

que a sua reiteração não confi gure pluralidade de crimes.

4. Eventual trancamento da ação penal, havendo prova da materialidade 

do crime e indícios sufi cientes de que o paciente, em conluio com os demais 

denunciados, praticou ato que integrou empreitada criminosa em prejuízo de 
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instituição fi nanceira, consistiria em indevida absolvição sumária, subtraindo a 

função da sentença que, após a regular instrução probatória, poderá absolver, 

condenar conforme o pedido formulado na denúncia, ou mesmo desclassifi car o 

delito.

5. A falta de justa causa para a ação penal só pode ser declarada quando, de 

pronto, sem necessidade de dilação probatória, evidenciar-se a atipicidade do 

fato, a ausência de indícios de autoria capazes de sustentar a acusação ou, ainda, 

a existência de causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na hipótese 

dos autos.

6. Ordem denegada.

(HC n. 39.908/PR, Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 3/4/2006).

Assim, já ocorrendo a condenação anterior, transitada em julgado, do 

ora paciente Nelson Mancini Nicolau, também pela gestão temerária como 

administrador da mesma instituição, Banespa, segundo narram as denúncias, 

em datas próximas, com todos os atos praticados no mesmo exercício, no 

ano de 2007, entendo confi gurado o alegado bis in idem envolvendo a Ação 

Penal n. 2006.03.00.026541-0, já transitada em julgado, e a Ação Penal n. 

2006.03.00.008798-1, objeto do REsp n. 1.352.043/SP.

Com essas considerações, concedo a ordem para reconhecer o bis in idem e 

absolver o ora paciente Nelson Mancini Nicolau, nos termos do art. 386, VI, do 

CPP, das imputações constantes da Ação Penal n. 2006.03.00.008798-1.

VOTO VENCIDO

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Com a devida vênia, o habeas corpus não 

comporta conhecimento.

Alega-se na impetração que o Paciente foi condenado na ação penal 

impugnada por fatos já cobertos pela coisa julgada gerada em outro 

procedimento criminal, também por crimes de gestão temerária no Comitê de 

Crédito do Banco Banespa.

Ocorre que a Defesa sustentou a tese de bis in idem apenas após o trânsito 

em julgado de ambos processos criminais, inclusive com o julgamento dos 

recursos especiais e extraordinários interpostos, sem levantar a questão no 

momento oportuno.

Embora a habitualidade de atos de gestão fraudulenta, de fato, não 

configure, necessariamente, pluralidade de crimes, por se tratar de crime 
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habitual impróprio, no qual apesar de uma única conduta típica ser sufi ciente 

para consumar o delito, a eventual reiteração dessa ação não caracterizaria 

concurso formal, material ou continuidade delitiva. Transitadas em julgado 

as condenações, descabe, na via do habeas corpus, sob pena de vedado reexame 

de prova, reconhecer que os fatos tratados em uma ação penal seriam simples 

exaurimento daqueles afeitos a outra persecução criminal.

Afi nal: “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacifi caram orientação 

no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal, 

impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a 

existência de fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.” (HC 493.740/

PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 

27/05/2019).

No caso, em juízo de cognição perfunctória, os processos-crime tratam 

de operações de crédito diversas, com fi nalidades distintas e para empresas 

diferentes, não sendo aferível de plano que a reiteração na conduta de administrar 

a instituição fora dos padrões de prudência seja mero desdobramento do ato 

inicial. Tal circunstância impede, na espécie, admitir o presente habeas corpus 

como sucedâneo de revisão criminal, que deve primeiramente ser ajuizada na 

origem.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

HABEAS CORPUS N. 467.015-SP (2018/0223947-0)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Impetrante: André Gustavo Zanoni Braga de Castro e outros

Advogados: André Gustavo Zanoni Braga de Castro - SP161963

Th alys Fernando Kauff uman Pereira - SP323757

Raphael Soares da Silva - SP408106

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Paciente: Egidio Roberto Francisco
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EMENTA

Habeas corpus. Tortura. Desclassifi cação da conduta para tortura 

imprópria. Impossibilidade. Figura omissiva dirigida aos superiores 

hierárquicos. Ausência de flagrante ilegalidade na tipificação da 

conduta do paciente como aquela prevista no art. 1º, inciso II, c/c os 

§§ 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/1997, e o art. 13, § 2º, alínea “a”, 

do Código Penal.

1. O delito de tortura descrito no § 2º do inciso II do art. 1º 

da Lei n. 9.455/1997, denominado de tortura imprópria, implica a 

existência de vínculo hierárquico entre o executor imediato da tortura 

e a autoridade que se tornou omissa na obrigação de impedir ou 

apurar o ato delituoso. A referida fi gura delitiva possui como elemento 

objetivo do tipo a omissão decorrente de vontade livre, consciente 

e dirigida, de inação do superior diante do delito praticado pelo 

subordinado, tanto que, caso não tivesse sido prevista pelo legislador, 

eventualmente responderia o agente por crime de prevaricação ou 

de condescendência criminosa, situação que não se coaduna com a 

hipótese apresentada.

2. No caso, o paciente, na qualidade de Guarda Municipal, nas 

mesmas condições de tempo e local dos demais acusados, teria se 

omitido em face das condutas praticadas pelos corréus – submissão da 

vítima que estava sob sua guarda e poder, com emprego de violência e 

grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental –, quando tinha o 

dever legal de evitá-las, de maneira que deve responder o paciente pelo 

delito de tortura propriamente dita, prevista no art. 1º, inciso II, da Lei 

n. 9.455/1997, consoante o disposto no art. 13, § 2º, do Código Penal.

3. 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.
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Brasília (DF), 30 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 10.6.2019

RELATÓRIO

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

com pedido liminar impetrado em favor de Egidio Roberto Francisco no qual se 

aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

(Apelação n. 0000084-15.2011.8.26.0584).

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito de 

tortura imprópria, previsto no art. 1º, inciso II, § 2º, da Lei n. 9.455/1997. Isso 

porque, na qualidade de Guarda Municipal, nas mesmas condições de tempo e 

local dos demais acusados, teria se omitido em face das condutas praticadas pelos 

corréus Valdinês e Maurílio – submissão da vítima que estava sob sua guarda e 

poder, com emprego de violência e de grave ameaça, a intenso sofrimento físico 

e mental –, quando tinha o dever legal de evitá-las.

Posteriormente, sobreveio sentença que o condenou pela prática do delito 

de tortura, na forma do art. 1º, inciso II, c/c os §§ 3º e 4º, inciso I, ambos da Lei 

n. 9.455/1997, e o art. 13, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, à pena de 4 anos e 8 

meses de reclusão, em regime fechado.

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

de origem e determinada a expedição do mandado de prisão em desfavor do 

paciente, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl . 28):

Tortura, porte ilegal de arma de fogo uso permitido e falsidade ideológica. 

Coesão e harmonia do quadro probatório. Condenação mantida.

Regimes prisionais iniciais fechado e semiaberto. Subsistência.

Apelos defensivos improvidos.

No presente habeas corpus, sustentam os impetrantes que o paciente estaria 

sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que se verifi ca “a falta de nexo de 

causalidade entre a omissão do paciente e o resultado lesão corporal grave” 

(e-STJ fl . 7).
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Alegam que “a imputação da tipificação penal do Paciente não foi 

corretamente aplicada, pois, não pode o paciente que se omitiu quanto a atitude 

de seus colegas de farda, não praticando em momento algum qualquer dos 

verbos nucleares do crime de tortura, sofrer uma pena igual a do agente que 

efetivamente praticou” (e-STJ fl . 8).

Reforçam que, “ao contrário das demais formas de tortura que preveem 

a possibilidade de cumprimento da pena em regime fechado” (e-STJ fl . 9), “da 

análise do caso concreto, observa-se que, no muito, incorreu o Paciente no crime 

de tortura imprópria previsto no artigo 1º, § 2º, e § 4, I, da Lei 9.455/97, com 

pena de detenção de 01 a 04 anos” (e-STJ fl s. 9/10).

Requerem, assim, a concessão de liminar para expedição de salvo-

conduto em benefício do paciente e, no mérito, a concessão da ordem para 

enquadramento do paciente no tipo penal previsto no art. 1º, §§ 2º e 4º, inciso I, 

da Lei n. 9.455/1997, fi xando-se a reprimenda em 1 ano e 4 meses de detenção, 

em regime aberto.

A liminar foi indeferida às e-STJ fl s. 45/47.

As informações foram prestadas às e-STJ fl s. 52/77.

O pedido de tutela provisória foi indeferido às e-STJ fl s. 128/129.

O Ministério Público Federal, às e-STJ fl s. 134/143, manifestou-se pela 

denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

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

pretendem os impetrantes o enquadramento da conduta praticada pelo paciente 

no tipo penal previsto no art. 1º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/1997, 

fi xando-se a reprimenda em 1 ano e 4 meses de detenção, em regime aberto.

Acerca da controvérsia, transcrevo o seguinte excerto da sentença 

condenatória (e-STJ fl s. 15/24):

Os denunciados, segundo restou comprovado nos autos, no exercício da 

função de Guarda Municipal na cidade de São Pedro, abordaram a vítima em via 

pública e, por meio de violência e grave ameaça, impingiram-lhe sofrimento físico 

e emocional com o objetivo de lhe aplicar castigo pessoal.
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A vítima estava deixando a casa de seu irmão, quando foi abordado pelos 

denunciados Valdinês e Maurílio, que, após a terem agredido fi sicamente, obrigaram-

na a pular um muro existente no local, no intuito de levá-la para um pasto com 

eucaliptos ali existente. No momento em que a vítima pulou o muro, já temerosa 

com o que lhe poderia acontecer, tentou correr, mas foi detida pelo denunciado 

Egídio, que já vinha por aquele terreno, uma vez que o local fi ca em meio a duas ruas 

e os acusados haviam deixado a viatura na via de trás. A partir desse momento, foi 

dominado com uma chave de braço, algemado, agredido fi sicamente e ameaçado 

com o emprego de arma de fogo e faca, dizendo que seria morto no local e que iria 

perder a vida como um porco.

Na prática dessas agressões, verifi cou-se ainda que o denunciado Valdinês 

Bendito de Faria portava uma pistola marca “Taurus”, calibre 380, número KVE 

94642, de uso permitido, mas que estava com registro vencido.

Verificou-se também que, após a prática dos delitos acima mencionados, 

o denunciado Valdinês Benedito de Faria elaborou o registro da ocorrência, 

em talonário próprio da Guarda Civil Municipal da cidade de São Pedro, nele 

anotando fatos diversos da verdade, ou seja, de que a vítima havia apresentado 

resistência à ação policial, machucado-se em razão de um choque contra uma 

árvore e que durante o atendimento a essa ocorrência pessoas teriam começado 

“a soltar rojões”.

Os fatos chegaram ao conhecimento da Autoridade Policial através da própria 

vítima, que, dois dias depois das agressões, dirigiu-se até o Distrito Policial da 

cidade e registrou Boletim de Ocorrência contra os denunciados, sendo então 

encaminhada para exame de corpo de delito.

Ouvida pela Autoridade Policial, a vítima narrou em detalhes todas as ofensas 

sofridas. Disse que naquela data havia ido até a residência de seu irmão, mas 

não o encontrou no local. Foi atendida por seu sobrinho e, antes de ir embora, 

pediu para usar o banheiro. No entanto, sua cunhada estava tomando banho e 

então resolveu seguir para o matagal. Quando caminhava pela via pública para 

o mato, foi abordada pelos denunciados Valdinês e Maurílio, os quais, sem nada 

dizer, já a agrediram. Foi segurada pelo braço e o denunciado Valdinês desferiu 

um soco contra suas costelas. Em seguida, foi levada até o muro que circunda um 

terreno onde há plantação de eucaliptos e obrigada a pulá-lo. Imaginando que 

continuaria sendo agredida, disse ter tentado correr em fuga pelo terreno, quando 

ouviu dois disparos de arma de fogo e foi então detida pelo denunciado Egídio. No 

chão, recebeu uma chave de braço do denunciado Maurílio, que passou a desferir 

socos contra seu rosto, enquanto o denunciado Valdinês a algemava. A partir daí, 

passou a ser ameaçada de morte. O denunciado Valdinês, com uma arma de fogo, 

desferiu golpes contra sua cabeça e dizia que iria matá-la. O denunciado Maurílio, 

com uma faca, dizia que iria morrer como um “porquinho”. Por conta de toda 

essa movimentação, os vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo. No 

momento em que um deles olhou sobre o muro, os denunciados disseram que 
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se alguém pulasse iria ser alvejado. Permaneceu nessa situação, sendo agredido 

e ameaçado pelos denunciados Valdinês e Maurílio, por cerca de vinte minutos, 

enquanto o denunciado Egídio Roberto, com uma lanterna, fi cava procurando algo 

no chão. Em dado momento, o denunciado Valdinês clareou seu rosto com a 

lanterna e disse que iria soltá-la, mas advertindo-a nos seguintes termos: “você 

nunca viu nóis e nóis nunca viu você”. Na seqüência, uma viatura da Polícia Militar 

esteve no local, questionou os denunciados sobre o quê estava acontecendo, ao que 

responderam apenas que se tratava de uma abordagem de um suspeito de posse 

de drogas. Os policiais questionaram se havia sido encontrado algo de ilícito e, 

ante a resposta negativa dos denunciados, recomendaram sua imediata liberação. 

Após os policiais deixarem o local, seu irmão chegou e, por ser conhecido dos 

denunciados, estes permitiram sua aproximação. Seu irmão perguntou o que 

estava acontecendo e, com a constatação de que não haviam encontrado nada 

de ilícito, solicitou que a soltassem. Seu irmão também questionou se a haviam 

agredido, mas, com a resposta negativa dos denunciados, resolveu também 

negar as agressões, como também o atendimento por uma ambulância que 

lá compareceu na seqüência. Seguiu para a casa de seu irmão, para lavar os 

ferimentos, e, após refl etir sobre todo o corrido, resolveu seguir para o hospital 

e registrar a ocorrência. Dois dias após ter ido ao hospital, precisou retornar ao 

nosocômio, por conta das dores, e foi então constatada a fratura de dois arcos costais 

(fl s. 20/21).

A testemunha Ronaldo Gonçalves, um dos moradores vizinhos do local onde 

se deram os fatos, perante a Autoridade Policial, confi rmou ter ouvido naquela 

noite os estampidos de dois disparos de arma de fogo e, ao sair em via pública, 

ouvido também os gritos da vítima, pedindo por socorro. Disse que os gritos 

vinham de um terreno onde há plantação de eucaliptos. Os moradores do local 

permaneceram na via pública e o comentário que havia era de que Guardas 

Municipais mantinham uma pessoa naquele terreno. Depois de um tempo, o 

irmão da vítima lá chegou e, por ser carcereiro da polícia civil, foi permitida sua 

aproximação. Permaneceu no aguardo, junto com outros moradores, e então a 

vítima surgiu, junto com seu irmão, sendo certa que ela estava toda machucada, 

com vários hematomas pelo rosto e corpo (fl s. 22/23).

As testemunhas Regina Gonçalves, João Donizete Gonçalo, Jeovana Aparecida 

da Silva e llson Roberto de Siqueira, todas moradoras vizinhas àquele terreno, 

também relataram a mesma dinâmica dos acontecimentos, ressaltando os 

disparos de arma de fogo, os gritos de socorro, a ação dos Guardas Municipais 

na ocorrência e, ao fi nal, o estado físico da vítima, que exibia claramente lesões 

corporais pelo rosto e corpo (fl s. 88, 89, 92 e 98/99).

A cunhada da vítima, residente no local onde se deram os fatos, ouvida na 

fase policial, também corroborou as palavras do ofendido. Disse que estava em 

sua casa, tomando banho, quando escutou a vítima pedindo a seu fi lho para 

que usasse o banheiro. Quando informada de que a depoente estava no banho, 

a vítima pediu papel higiênico e disse que iria ao matagal. Logo depois, quando 
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já havia saído do banho, ouviu dois disparos de arma de fogo e, na seqüência, 

a vítima gritando por seu nome. Ficou apavorada e ligou para Claudemir, irmão 

da vítima. Depois de um tempo, Claudemir chegou e, identifi cando-se para os 

denunciados, conseguiu se aproximar e retirar a vítima daquela local. Quando 

a levou para a casa da depoente, viu então que a vítima estava muito suja e 

machucada. Prestou os primeiros socorros à vítima e esta lhe narrou todo o 

ocorrido, nos mesmos termos como declarou à Autoridade Policial (fl s. 24/25).

O irmão da vítima, Claudemir da Silva, quando ouvido na fase inquisitorial, 

também confirmou todo o relato prestado pelo ofendido. Disse ter sido 

contatado pela cunhada, que lhe noticiou que a vítima estava em um matagal 

ao lado de sua residência, com Guardas Municipais, e que, pelos gritos ouvidos 

e tempo em que se encontrava em tal situação, acreditava que ela estivesse bem 

machucada. Dirigiu-se até aquele local, identifi cou-se aos denunciados e, quando 

se aproximou, encontrou a vítima algemada e sendo segura pelo braço pelo 

denunciado Maurílio. Questionou-os se haviam encontrado algo de ilícito com 

a vítima e, ante a resposta negativa, solicitou que a soltassem. Nesse momento, 

chegou ao local uma ambulância, mas a vítima não quis ser atendida. Apenas 

perguntou se estava solta e saiu “cambaleando” em direção à casa de seu irmão. 

No dia seguinte, procurou a vítima e esta lhe contou todo o ocorrido, como 

declarado em seu depoimento, inclusive no que tange ao momento em que 

os policiais militares lá estiveram para ver o que estava acontecendo. Destacou 

também as lesões sofridas pela vítima e a necessidade dos atendimentos no 

hospital local (fl s. 33/34).

Os policiais militares que estiveram no local, na ocasião dos fatos, ouvidos pela 

Autoridade Policial, disseram não ter presenciado qualquer agressão contra a 

vítima, o que, todavia, em nada altera o panorama da acusação (fl s. 40/45 e 69/70). 

Observado o teor das informações prestadas pelos milicianos, em consonância 

com as declarações da vítima, vê-se um contexto lógico que somente corrobora 

as palavras do ofendido, haja vista que toda a agressão já havia acontecido e, 

por tratar-se de um matagal escuro, ou mesmo por falta de interesse específi co, 

não concentraram esforços em verifi car se a vítima estava ou não machucada. 

E, ademais, o silêncio da vítima, ante a presença dos milicianos, considerada 

a situação por que passava, detida pelos denunciados, Guardas Municipais, 

em meio a um matagal, durante a noite, e ainda tratando-se de profi ssionais 

que possivelmente se conheciam, com atuação nos mesmo ramo de segurança 

pública, é plenamente compreensível.

O mesmo se pode dizer com relação aos depoimentos prestados pelo motorista 

e enfermeiro da ambulância que lá estiveram (64/65 e 90/91). Seus depoimentos 

apenas corroboram a seqüência dos acontecimentos, na forma como descrita 

pela vítima à Autoridade Policial. Disseram ter sido acionados para resgate de 

pessoa possivelmente ferida por disparo de arma de fogo e, ao chegarem ao 

local, em conversa com populares, ouviram destes que disparos de arma de fogo 

haviam sido efetuados naquele matagal. Seguiram até onde estavam os Guardas 
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Municipais e, em conversa com eles, foram informados de que não havia ninguém 

ferido a bala. Acrescentou ainda a testemunha David Boldrini que, após os fatos, 

foi procurada pelos denunciados Maurílio e Valdinês, que lhe pediram para que 

testemunhasse em favor deles, dizendo não ter presenciado as agressões contra 

a vítima (fl s. 65).

No curso da instrução processual, as provas colhidas na fase policial foram 

confirmadas, de modo a evidenciar, estreme de dúvida, as condutas ilícitas 

praticadas pelos denunciados e que reclamam a conseqüente condenação, como 

requerida pelo Ministério Público.

A materialidade dos delitos imputados aos acusados está positivada nos autos 

através dos prontuários médicos de fl s.07 e 19, do Exame de Corpo de Delito 

de fl s. 127, no qual consta a conclusão pela ocorrência de lesões corporais de 

natureza grave na vítima, haja vista a existência, dentre outras lesões, de fratura 

em dois arcos costais; do documento de fl s. 48/49, no qual consta a anotação em 

documento público de declaração diversa da que deveria ser escrita; e, por fi m, 

do documento de fl s. 128/129, que evidencia que a arma de fogo utilizada pelo 

denunciado Valdinês, uma pistola Taurus, estava com seu registro vencido desde 

13 de agosto de 2010.

A autoria é também inconteste. Os denunciados não negam ter sido os 

responsáveis pela abordagem e detenção da vítima. Negam apenas a prática 

de agressões físicas e emocional contra ela, cuja negativa, obviamente, restou 

rechaçada diante de todo o conjunto da prova.

[...]

Por fi m, no que se refere ao denunciado Egídio Roberto Francisco, deve ser aplicada 

a regra inserta no artigo 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli), pela 

qual é permitida ao magistrado dar aos eventos delituosos descritos explícita ou 

implicitamente na denúncia classificação jurídica outra, que não a apontada na 

inicial acusatória. Isto porque o denunciado Egídio, Guarda Municipal, detentor do 

dever legal de agir, participou ativamente da detenção da vítima e, enquanto esta 

sofria a tortura, a tudo presenciou e aceitou. Assim, deve responder pelo mesmo crime 

de tortura que seus parceiros, na qualidade de partícipe por omissão, de acordo com 

o artigo 13, parágrafo 2º, alínea “a”, do Código Penal. (Grifei.)

O Tribunal de origem, por sua vez, assim consignou (e-STJ fl s. 33/35):

Em tal contexto, de rigor a condenação, valendo trazer à baila excertos do 

bem lançado édito condenatório, ora adotados como razão de decidir: “(...) 

Ainda que se possa argumentar haver alguma dúvida acerca de como se deu 

a abordagem inicial da vítima, se de fato pulou por vontade própria o muro 

daquele terreno para a fuga, ou se assim o fez obrigada pelos denunciados, certo 

é que, quando detida em meio àqueles eucaliptos, foi mantida sob poder desses 

guardas municipais, que lhe impingiram agressões físicas e psicológicas, tanto 
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que moradores do local ouviam seus gritos de socorro e desespero, e, quando 

submetida a exame médico, foi constatada a existência das lesões corporais, 

especialmente a fratura de dois arcos costais.

(...) É importante lembrar, neste ponto, que o crime de tortura se consuma no 

momento em que são empregados os meios que implicam violência ou grave 

ameaça. Trata-se de um delito de natureza material e que, portanto, exige o 

resultado naturalístico; no caso, de que do constrangimento resulte sofrimento 

físico ou mental (elemento normativo extrajurídico). Por isso, considerado o 

tempo pelo qual a vítima fi cou em poder dos denunciados, algemada em um 

matagal, sendo agredida fi sicamente e com seguidas ameaças de que iria morrer 

como um porco, certa é a caracterização do delito de tortura, independentemente 

do laudo de exame de corpo delito atestar ou não a ocorrência de tortura física, 

mas apenas das lesões corporais sofridas pela vítima. Cabe ao magistrado aferir 

em cada caso concreto, através de uma valoração extrajurídica, a existência ou 

não do sofrimento físico ou mental a caracterizar o delito de tortura.

Note-se, ademais, que embora os denunciados tenham procurado justifi car 

a existência das lesões corporais em um possível choque da vítima contra um 

eucalipto, tal versão não se sustenta. Primeiro porque a testemunha Cleber 

Edione Bueno, como acima mencionado, asseverou que a vítima cresceu naquela 

localidade e que conhecia bem aquele terreno, de modo que poderia correr por 

ele sem se chocar contra os eucaliptos (fl s. 371/374). E, segundo, que tal fato 

também não explicaria o tempo pelo qual a vítima permaneceu gritando por 

socorro, enquanto em poder dos réus, e nem o tipo de lesões apresentadas, 

que podem ser verifi cadas pelas fotografi as de fl s. 09/13, uma vez que, acaso 

tivesse de fato se chocado frontalmente contra um eucalipto, teria por certo um 

esfolamento no rosto, e não apenas a vermelhidão dos golpes contundentes, isso 

sem mencionar a fratura dos arcos costais.

[...]

Por fi m, no que se refere ao denunciado Egídio Roberto Francisco, deve ser aplicada 

a regra inserta no artigo 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli), pela 

qual é permitida ao magistrado dar aos eventos delituosos descritos explícita ou 

implicitamente na denúncia classificação jurídica outra, que não a apontada na 

inicial acusatória. Isto porque o denunciado Egídio, Guarda Municipal, detentor do 

dever legal de agir, participou ativamente da detenção da vítima e, enquanto esta 

sofria a tortura, a tudo presenciou e aceitou. Assim, deve responder pelo mesmo crime 

de tortura que seus parceiros, na qualidade de partícipe por omissão, de acordo com 

o artigo 13, parágrafo 2º, alínea “a”, do Código Penal”.

Incensurável a reprimenda, cujas penas quedaram no mínimo legal em relação 

ao delito de falsidade ideológica e ao delito da lei de armas, sofrendo, no que 

concerne ao crime de tortura, majoração decorrente da causa de aumento de 

prática protagonizada por agente público.
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Pois bem. Inicialmente, deve-se asseverar que a verificação do acerto 

ou desacerto do entendimento fi xado pelas instâncias ordinárias, para fi ns 

de absolvição ou desclassifi cação do delito imputado, ultrapassa os limites 

cognitivos do habeas corpus, notadamente quando se trata de condenação passada 

em julgado, como na espécie.

Com efeito, a desconstituição da condenação implica o necessário 

revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca 

dos elementos constitutivos do tipo e a verifi cação da perfeita adequação do 

fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, 

marcada pela celeridade e sumariedade na cognição.

Sobre o tema é o vaticínio da doutrina:

A semelhança entre a revisão criminal e o habeas corpus é que ambas são ações 

constitucionais e podem ser ajuizadas após o trânsito em julgado. No entanto, o 

habeas corpus liga-se á liberdade de locomoção e, após o transito em julgado da 

decisão, somente tem cabimento nas hipóteses de nulidade absoluta (art. 648, 

VI, CPP). Quanto à revisão criminal, seu enfoque é o erro judiciário, necessitando 

maior exploração das provas, algo incompatível com o habeas corpus. [...] (NUCCI. 

Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 187)

No mesmo sentido, é a fi rme jurisprudência desta Corte de Justiça, senão 

vejamos:

Processual Penal e Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial, 

ordinário ou de revisão criminal. Não cabimento. Tentativa de latrocínio. 

Absolvição e desclassificação do delito. Roubo. Art. 157, § 3º, 1ª parte. 

Impossibilidade. Reexame de prova. Desnecessidade de lesão corporal.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal 

de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, 

ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a 

constatação de ilegalidade fl agrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Incabível o exame do pleito de absolvição e de desclassifi cação do delito, 

pois, para se afastar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, seria 

necessário o revolvimento do conjunto probatório, o que não é possível em sede 

de habeas corpus. [...]

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 151.885/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

05/05/2015, DJe 14/05/2015)
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Assim, em princípio, não possuiria cabimento, na via eleita, a discussão 

quanto ao possível enquadramento do crime de tortura cometido pelo paciente 

na forma do art. 1º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/1997, em substituição 

àquela prevista no art. 1º, inciso II, c/c os §§ 3º e 4º, inciso I, pela qual foi 

efetivamente condenado, por alegada ausência de nexo de causalidade entre a 

omissão do paciente e o resultado lesão corporal grave.

No entanto, sendo incontroversa a conduta omissiva do paciente em 

relação ao delito praticado, inclusive tendo sido condenado como partícipe por 

omissão, nos termos do art. 13, § 2º, do Código Penal, parece-me ser apenas 

de direito a discussão acerca do enquadramento da omissão como de tortura 

propriamente dita, prevista no art. 1º, inciso II, c/c os §§ 3º e 4º, ou de tortura 

imprópria, prevista no art. 1º, inciso II, § 2º, da Lei n. 9.455/1997.

Como visto, fi cou evidenciado, no caso, que o paciente, na qualidade 

de Guarda Municipal, nas mesmas condições de tempo e local dos demais 

acusados, teria se omitido em face das condutas praticadas pelos corréus Valdinês 

e Maurílio – submissão da vítima que estava sob sua guarda e poder, com 

emprego de violência e de grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental –, 

quando tinha o dever legal de evitá-las.

O Código Penal, em seu art. 13, § 2º, assim dispõe:

Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é 

imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a 

qual o resultado não teria ocorrido.

Relevância da omissão

§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir 

para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.

Já o art. 1º, inciso II, § 2º, da Lei n. 9.455/1997, explicita quanto aos 

delitos de tortura imprópria que:

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de 

evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.
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Cotejando os dispositivos legais ora em comento, indica a doutrina que o 

delito de tortura descrito no § 2º do inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997, 

denominado de tortura imprópria, implica a “existência de vínculo hierárquico 

entre o executor imediato da prática da tortura e a autoridade que se tornou 

omissa na obrigação de impedir ou apurar o ato delituoso” (DA SILVA, José 

Geraldo, A Lei de Tortura Interpretada, Ed. Bookseller, Campinas/SP, p. 43).

Exemplifi ca o referido autor, ainda, que a situação referir-se-ia a “Sargento 

que presencia o espancamento de um preso, por parte de subordinado, sem 

tomar quaisquer providências”, ou “delegado de polícia que fl agra um policial 

seviciando alguém para a obtenção de confi ssão, permanecendo alheio ao fato”.

E conclui, oportunamente, que o crime possui como elemento objetivo 

do tipo a omissão decorrente de vontade livre, consciente e dirigida, de inação, 

do superior diante do delito praticado pelo subordinado, situação que não se 

coaduna com a hipótese ora apresentada.

Marcos Ramayama vai além e leciona que, nos termos do § 2º do art. 

13 do Código Penal, aquele que deve e pode agir para evitar o resultado, e 

não o faz, responde pelo resultado, na condição de partícipe, destinando-se o 

art. 1º, inciso II, § 2º, da Lei n. 9.455/1997 “àquele que tem o dever jurídico 

de apurar a conduta e não o faz”, tratando-se o delito de “crime especial de 

prevaricação vinculado às condutas que implicam em grave sofrimento físico ou 

mental contra a vítima” (Ramayama, Marcos, Abuso de Autoridade e Tortura, Ed. 

Destaque, Rio de Janeiro, p. 148/149).

Nesse mesmo sentido, Sheila Bierrenbach entende que, “na ausência 

do tipo penal ora examinado, responderia o omitente por prevaricação (art. 

319 do Código Penal) ou por condescendência criminosa (art. 320 do mesmo 

estatuto), crimes praticados por funcionário público contra a Administração” 

(Bierrenbach, Sheila e Lima, Walberto Fernandes, Comentários à Lei de Tortura, 

Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, p. 72).

Dessarte, não se verifi ca a existência de aparente confl ito de normas – entre 

a aplicação do art. 13, § 2º, do Código Penal ou a incidência do tipo omissivo 

descrito no art. 1º, inciso II, § 2º, da Lei n. 9.455/1997 – a ser resolvida pelo 

princípio da especialidade, consoante dispõe o art. 12 do Código Penal – “As 

regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se 

esta não dispuser de modo diverso.”

Isso porque, como assentei anteriormente, a norma especial prevista no art. 

1º, inciso II, § 2º, da Lei n. 9.455/1997 é dirigida ao superior hierárquico, não 
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se enquadrando a conduta omissiva do paciente naquela denominada de tortura 

imprópria que, se acaso não tivesse sido prevista pelo legislador, eventualmente 

ensejaria outra imputação, como prevaricação ou condescendência criminosa 

(arts. 319 e 320 do Código Penal).

Assim, não obstante as judiciosas razões da defesa, não vislumbro a 

existência de constrangimento ilegal na tipifi cação da conduta do paciente como 

aquela prevista no art. 1º, inciso II, c/c os §§ 3º e 4º, inciso I, ambos da Lei n. 

9.455/1997, sendo a denegação da ordem medida que se impõe.

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 476.569-DF (2018/0286927-8)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Impetrante: Defensoria Pública do Distrito Federal

Advogados: Esequiel Santos Moreira - DF007920

Defensoria Pública do Distrito Federal

Impetrado: Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territorios

Paciente: P H da S C (Internado)

EMENTA

Habeas corpus. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Estabelecimento de internação pelo juízo das execuções de medidas 

socioeducativas. Possibilidade. SINASE. Ofensa à coisa julgada. Não 

ocorrência. Evasões sucessivas do paciente da unidade em que deveria 

cumprir a medida de semiliberdade anteriormente estabelecida. 

Ausência de constrangimento ilegal.

1. Cabe ao Juízo competente para a execução da medida aplicada 

ao menor determinar a modificação da medida socioeducativa 

imposta, quando esta se revelar insufi ciente à sua ressocialização, 

não havendo que se falar em ofensa ao postulado da coisa julgada. 
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Assim, ante o descumprimento reiterado e injustifi cado de medida 

anteriormente imposta, mostra-se cabível a substituição da medida 

de semiliberdade por internação, nos termos do disposto no art. 43 da 

Lei n. 12.594/2012.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem asseverou que o paciente 

já se evadira nove vezes do Sistema de Unidades Socioeducativas, 

o que levou à regressão da medida socioeducativa, tendo em vista a 

recalcitrância no cumprimento da medida de semiliberdade imposta na 

sentença, não havendo, ainda, nenhum indicativo de que a imposição 

de medida diversa da internação seria compatível às fi nalidades do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. 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, prosseguindo no julgamento após o voto-vista do Sr. Ministro Nefi  

Cordeiro denegando a ordem, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Laurita 

Vaz, Sebastião Reis Júnior e Rogério Schietti Cruz, 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 (voto-vista) 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília (DF), 07 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 11.6.2019

RELATÓRIO

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

com pedido liminar impetrado em favor de P H DA S C apontando como 

autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 

(Agravo de Instrumento n. 0005149-78.2018.8.07.0000).
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Consta dos autos que ao menor foi aplicada a medida de semiliberdade, 

tendo em vista o cometimento de ato infracional equiparado ao delito tipifi cado 

no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (e-STJ fl s. 10/17).

Posteriormente, o Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas 

decretou a medida de internação em desfavor do adolescente, tendo em vista as 

sucessivas evasões do paciente (e-STJ fl s. 54/56).

Inconformada, a defesa interpôs agravo de instrumento, sendo desprovido 

o recurso em acórdão cuja ementa foi assim defi nida (e-STJ fl s. 64/65):

Agravo de instrumento. Vara da Infância e da Juventude. Execução de medida 

socioeducativa. Substituição da semiliberdade por internação com prazo 

indeterminado. Artigo 43 da Lei n. 12.594/2012 - SINASE. Legalidade. Agravo não 

provido.

1. Adolescente ao qual foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade 

pela prática de ato infracional análogo ao tipo do artigo 157, § 2º, incisos I e II, 

do Código Penal. Na fase de execução, ele não cumpriu nenhum dia da medida 

imposta, evadindo-se mais de nove vezes, razão pela qual o Juiz substituiu a 

semiliberdade por internação com prazo indeterminado.

2. Conforme os artigos 43, da Lei 12.594/2012, e 113, combinado com 99 e 

100, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a inadaptação do 

adolescente ao programa permite que a medida socioeducativa aplicada seja 

substituída por outra mais amena ou mais gravosa, desde que atendidos os 

requisitos impostos na lei específi ca que regulamenta a execução das medidas 

socioeducativas, quais sejam: pedido, motivação adequada e devido processo 

legal, devendo constar no processo um parecer técnico e ser realizada uma 

audiência prévia, tudo atendido no presente caso.

3. Agravo conhecido e não provido para manter a decisão que substituiu a 

medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita.

Alega a defesa que “há clara ofensa a coisa julgada, tendo em conta que o 

juízo de primeiro grau aplicou tão somente uma medida em desfavor do menor, 

e o juízo de execução a reformou prejudicando o paciente” (e-STJ fl . 4).

Argumenta, ainda, que, “para a regressão na aplicação da medida, deve 

haver um argumento que possa justifi car a substituição das medidas, ou seja, 

desde que exista o descumprimento injustifi cado e reiterado da medida fi xada, o 

que no caso em tela, não há! Portanto, ilegal a regressão de medida imposta ao 

paciente” (e-STJ fl . 6).
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Requer, liminarmente e no mérito, “seja aplicada ao paciente [...] medida 

socioeducativa de advertência – com o subsequente retorno ao cumprimento 

da medida anteriormente imposta nos autos n., por serem de melhor 

compatibilidade com os princípios norteadores da Lei Menorista” (e-STJ fl . 9).

A liminar foi indeferida às e-STJ fl s. 77/79.

As informações foram prestadas às e-STJ fl s. 85/126.

O Ministério Público Federal, às e-STJ fl s. 128/131, manifestou-se pelo 

não conhecimento do habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

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

a defesa o reconhecimento de que o paciente estaria sofrendo constrangimento 

ilegal, sustentando a impossibilidade de aplicação da medida de internação ao 

paciente, seja porque o Juízo das execuções de medidas socioeducativas não 

poderia estabelecer medida diversa da que foi estabelecida na sentença, seja 

porque “o adolescente necessita – antes de retribuição – de atividades edifi cantes 

que lhe proporcionem uma verdadeira possibilidade de reeducação perante o 

meio social” (e-STJ fl . 8).

O Tribunal de origem, acerca do tema, manifestou-se sob os seguintes 

fundamentos (e-STJ fl s. 69/72):

Na espécie, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execução de Medidas 

Socioeducativas do Distrito Federal, atendendo a pedido do Ministério Público, 

no interesse do menor P.H.S.C., em razão da inaptidão do socioeducando ao 

cumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade aplicada no processo 

de conhecimento, determinou a substituição da referida medida pela internação 

efetiva.

A decisão que determinou a substituição da medida socioeducativa de 

semiliberdade pela internação estrita está fundamentada no artigo 43 da Lei n. 

12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - 

SINASE - e regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a 

adolescente que pratique ato infracional. Confi ra-se:

[...]

Percebe-se, portanto, que a reavaliação da medida socioeducativa imposta 

a adolescente pode ser reavaliada a qualquer tempo, desde que atendidos os 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1078

requisitos impostos na lei específi ca que regulamenta a execução das medidas 

socioeducativas, quais sejam: pedido, motivação adequada e devido processo 

legal, devendo constar no processo um parecer técnico e ser realizada uma 

audiência prévia.

Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente expressamente permite 

a substituição operada na decisão do Juízo das Execuções de Medidas 

Socioeducativas, conforme se lê de uma leitura conjugada dos artigos 113 e 99 da 

Lei n. 8.069/1990:

Capítulo II

Das Medidas Específi cas do Proteção

Art. 99. As medidas previstas neste Capitulo poderão ser aplicadas 

isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. [...]

Capítulo IV

Das Medidas Sócio-Educativas

[...]

Art. 113. Aplica-se a este Capitulo o disposto nos arts. 99 e 100.

Verifica-se, nesse contexto, que a decisão impugnada foi absolutamente 

correta em seus termos, pois verifi cou estarem presentes todos os requisitos 

legais para a concessão do pedido ministerial e apresentou motivação adequada 

aos seus fi ns (fl s. 281/284).

De fato, houve pedido do Ministério Público de reavaliação da medida 

socioeducativa mais adequada ao adolescente (fl s. 198/200, 262/269v e 277/279).

O parecer técnico exigido pela norma se encontra acostado às fl s. 216/216v e 

concluiu pela absoluta inaptidão do menor em cumprir a medida de semiliberdade, 

consignando que sequer foi possível a elaboração do Plano Individual de Atendimento 

em razão de o jovem sempre se evadir da USG antes mesmo de ser encaminhado à 

psicóloga do atendimento.

Além disso, foi realizada prévia audiência na presença de todas as partes 

interessadas (fl s. 269/269v), a qual serviu de base, juntamente com o comportamento 

inassíduo e evasivo apresentado pelo adolescente, comprovado pela documentação 

dos autos, para a conclusão de que “o jovem não está minimamente adaptado ao 

programa que deve cumprir na medida aplicada” (fl . 284), o que se enquadra no 

inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei n. 12.594/2012 (SINASE).

O entendimento fi rmado pela instância ordinária não merece reparos.

Como é cediço, cabe ao Juízo competente para a execução da medida 

aplicada ao menor determinar a modifi cação da medida socioeducativa imposta, 
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quando esta se revelar insufi ciente à sua ressocialização, não havendo que se 

falar em ofensa ao postulado da coisa julgada.

Nesse sentido:

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

ao delito de furto qualifi cado. Juízo de Execução Menorista. Possibilidade de 

conversão da medida reeducadora. Descumprimento reiterado e injustifi cado de 

medida sócio-educativa aplicada pelo Juízo Menorista. Conversão em internação 

por prazo indeterminado. Constrangimento ilegal caracterizado. Limite legal de 

três meses. Incidência do art. 122, § 1º, do ECA. Precedentes do STJ.

1. O juízo da execução menorista pode, a teor do disposto nos artigos 99 e 113 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, alterar medida sócio-educativa prevista em 

sentença transitada em julgado, não se constituindo tal ato judicial em ofensa aos 

postulados da coisa julgada e da legalidade.

[...]

3. Ordem parcialmente concedida para reconduzir o paciente à medida sócio-

educativa de semiliberdade, se por outro motivo não se encontrar internado.

(HC 48.194/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/04/2006, 

DJ 15/05/2006, p. 249, grifei)

Ressalte-se, ademais, que, ante o descumprimento reiterado e injustifi cado 

de medida anteriormente imposta, mostra-se cabível a substituição da medida 

de semiliberdade por internação, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n. 

12.594/2012, que assim dispõe:

Art. 43. A reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das 

medidas de meio aberto ou de privação da liberdade e do respectivo plano 

individual pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da direção do programa 

de atendimento, do defensor, do Ministério Público, do adolescente, de seus pais 

ou responsável.

§ 1º Justifi ca o pedido de reavaliação, entre outros motivos:

[...]

II - a inadaptação do adolescente ao programa e o reiterado descumprimento das 

atividades do plano individual; e

[...]

§ 4º A substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações 

excepcionais, após o devido processo legal, inclusive na hipótese do inciso III do art. 

122 da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

e deve ser:
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I - fundamentada em parecer técnico;

II - precedida de prévia audiência, e nos termos do § 1º do art. 42 desta Lei. 

(Grifei.)

O permissivo legal, portanto, não deixa dúvidas quanto à possibilidade de 

regressão da medida socioeducativa, ainda que outra mais branda tenha sido 

estabelecida pelo Juízo de cognição, desde que respeitado o devido processo 

legal.

Acerca do tema, é o vaticínio da doutrina:

Substituição por medida mais gravosa (regressão): cuida-se, na prática, da 

regressão. O adolescente pode iniciar a execução no regime de semiliberdade, 

mas passar, depois, à internação. Pode começar na liberdade assistida e 

migrar para a semiliberdade. Note-se que o fundamento para essa regressão 

é o não cumprimento, a contento, do seu plano individual de atendimento, 

independentemente da previsão feita no art. 122, III, do ECA. Noutros termos, 

pode haver regressão tanto nesta última situação, quando há descumprimento 

reiterado e injustifi cado de medida anteriormente imposta, como também em outras 

hipóteses de incompatibilidade da conduta do jovem ao programa estabelecido, 

lembrando, sempre, que tal programa foi fruto de um consenso, como demonstra 

o art. 53 desta Lei. Impõe-se, apenas, o respeito do devido processo legal, que 

demanda contraditório e ampla defesa (autodefesa e defesa técnica). Além disso, 

os incisos fi xam mais dois requisitos: parecer técnico e audiência prévia. (NUCCI, 

Guilherme de Souza, Estatuto da Criança e do Adolescente, 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015, p. 849, grifei).

No caso dos autos, o Tribunal de origem asseverou que o paciente já se 

evadira nove vezes do Sistema de Unidades Socioeducativas, o que confi gura 

hipótese inequívoca de incidência do disposto no art. 43 do SINASE, 

permitindo-se a chamada regressão de medida socioeducativa, tendo em vista 

a recalcitrância do adolescente no cumprimento da medida de semiliberdade 

imposta na sentença.

A situação posta nos autos, dessa forma, não indica a possibilidade de 

imposição de medida diversa da internação, pela absoluta insufi ciência de outras 

atividades que proporcionem ao paciente verdadeira possibilidade de reeducação 

perante o meio social, tal como pretende a defesa à e-STJ fl . 8.

Parece-me óbvio, pois, que o estabelecimento de medida mais branda, 

na hipótese, não encontraria amparo no princípio da proteção integral, não 

permitindo o estabelecimento de uma perspectiva de recuperação e de reinserção 

social do paciente.
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Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de habeas corpus impetrado em 

favor de P. H. da S. C. em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios que negou provimento ao agravo de instrumento, 

assim ementado (fl s. 64-65):

Agravo de instrumento. Vara da Infância e da Juventude. Execução de medida 

socioeducativa. Substituição da semiliberdade por internação com prazo 

indeterminado. Artigo 43 da Lei n. 12.594/2012 - SINASE. Legalidade. Agravo não 

provido.

1. Adolescente ao qual foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade 

pela prática de ato infracional análogo ao tipo do artigo 157, § 2o, incisos I e II, 

do Código Penal. Na fase de execução, ele não cumpriu nenhum dia da medida 

imposta, evadindo-se mais de nove vezes, razão pela qual o Juiz substituiu a 

semiliberdade por internação com prazo indeterminado.

2. Conforme os artigos 43, da Lei 12.594/2012, e 113, combinado com 99 e 

100, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a inadaptação do 

adolescente ao programa permite que a medida socioeducativa aplicada seja 

substituída por outra mais amena ou mais gravosa, desde que atendidos os 

requisitos impostos na lei específi ca que regulamenta a execução das medidas 

socioeducativas, quais sejam: pedido, motivação adequada e devido processo 

legal, devendo constar no processo um parecer técnico e ser realizada uma 

audiência prévia, tudo atendido no presente caso.

3. Agravo conhecido e não provido para manter a decisão que substituiu a 

medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita.

Consta dos autos que o paciente foi representado e sentenciado pela 

prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo majorado - art. 157, 

§ 2º, I e II, do Código Penal - sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa de 

semiliberdade.

O Juízo da execução substituiu a medida de semiliberdade por internação 

sanção com prazo de 60 dias por descumprimento da medida anteriormente 

determinada, conforme decisão de fl . 56.

A defesa interpôs agravo de instrumento contra essa decisão, que foi 

julgado improcedente pelo Tribunal de origem.
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A impetrante argumenta que “há clara ofensa a coisa julgada, tendo 

em conta que o juízo de primeiro grau, aplicou tão somente uma medida em 

desfavor do menor, e o juízo de execução a reformou prejudicando o paciente” 

(fl . 4).

Requer que “seja aplicada ao paciente [...] medida socioeducativa 

de advertência – com o subsequente retorno ao cumprimento da medida 

anteriormente imposta nos autos n., por serem de melhor compatibilidade com 

os princípios norteadores da Lei Menorista” (fl . 9).

A decisão do Juízo da execução que determinou a medida de internação 

sanção contém o seguinte fundamento (fl s. 54-56):

[...] Pela MM. Juíza foi dito: “Compulsando os autos, verifi co tratar-se da quinta 

evasão do jovem. Isso porque, conforme ofício de fl . 147, o socioeducando foi 

admitido na unidade pela última vez em 9/9/16 e evadiu no dia 12/9/16. Embora 

o jovem tenha sido cientifi cado da data e horário da audiência designada (fl . 

144), ocasião em que seria realizada a sua oitiva, a fi m de que exercesse o seu 

direito de ampla defesa, o jovem não se fez presente e tampouco justificou 

previamente o motivo de sua ausência, mesmo tendo sido advertido de que o 

seu não comparecimento à audiência implicaria na renúncia à oportunidade de 

defesa oral pessoal e na eventual possibilidade de decretação de internação-

sanção. Inicialmente, verifi co que o jovem já cumpriu internação sanção pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, fl . 114. Ainda, verifi co que os precedentes fi rmados 

pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando devidamente analisados, 

reportam-se a casos em que foi decretada a internação sanção do adolescente 

sem ser-lhe dada qualquer oportunidade de defender-se. Já o caso vertente 

não se assemelha àqueles que foram objeto dos referidos precedentes, já que, 

como frisado anteriormente, o jovem foi apreendido e cientificado de que 

seria ouvido em audiência designada. Ainda assim, resolveu evadir novamente, 

renunciando, portanto, ao seu direito de defesa pessoal oral. Nesse diapasão, 

verifi co que foi atendido o princípio constitucional da ampla defesa, sendo que 

a observância da obrigatoriedade de oitiva pessoal do adolescente no caso em 

tela seria dar demasiada elasticidade ao referido princípio, além de tornar letra 

morta o disposto no art. 122, inciso III do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

já que para o adolescente furtar-se à aplicação de internação sanção, bastará 

permanecer evadido. Nesse sentido já decidiu de forma reiterada o Superior 

Tribunal de Justiça, senão vejamos: [...]. Diante desses fundamentos, tenho que 

a previsão contida nos art. 15, § lº e 2º da Resolução 165 do Conselho Nacional 

de Justiça deve ser interpretada à luz dos precedentes do STJ, conforme os acima 

transcritos. Como dito, trata-se da quinta evasão do adolescente, o que revela 

seu descompromisso em bem cumprir a medida que lhe foi aplicada. Confi gurado, 

portanto, o descumprimento reiterado e injustificado da medida socioeducativa, 

decreto a internação sanção do sentenciado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

computando-se o termo a quo a partir da data de apreensão do socioeducando. 
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Expeça-se mandado de busca e apreensão em desfavor do jovem. Efetivada a busca, 

o jovem deverá ser apresentado ao Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), que 

ofi ciará à Central de Vagas da Subsecretária do Sistema Socioeducativo, a fi m de 

indicar a unidade onde será cumprida a internação sanção, bem como a unidade de 

semiliberdade a qual o adolescente retornará uma vez vencida a internação sanção. 

Expeça-se a guia de internação sanção. Após o cumprimento da busca e apreensão, 

abra-se vista às partes. Decisão publicada em audiência. Intimados os presentes.” 

Nada mais havendo, encerrou-se. Eu, Rosana Ribeiro Lima, o digitei.

Na sessão de julgamento do dia 12/3/2019, após o voto do Ministro 

Relator Antonio Saldanha Palheiros, foi discutida eventual divergência com o 

que se compreendeu no Habeas Corpus 469.391/DF, razão pela qual pedi vista 

do presente feito.

Realmente, no HC 469.391/DF fixei como Relator o limite de 

agravamento da medida descumprida como sendo aquele estabelecido na lei 

para a internação-sanção: 90 dias.

Assim o fi z por ter esta Sexta Turma compreendido em precedentes vários, 

como no Habeas Corpus 469.391/DF, que as hipóteses de cabimento da medida 

socioeducativa de internação encontram-se taxativamente elencadas no art. 

122 do ECA, devendo ser observado o limite de 3 meses (ECA, art. 122, § 1º) 

quando a aplicação da referida medida decorre do descumprimento reiterado e 

injustifi cável de medida anteriormente imposta (ECA, art. 122, III) - internação 

sanção.

Ocorre que inovou a Lei 12.594/2012 - Lei do SINASE - ao autorizar em 

seu art. 43, § 4º, a reavaliação da medida socioeducativa, admitindo inclusive a 

substituição por medidas mais gravosas:

Art. 43. A reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das 

medidas de meio aberto ou de privação da liberdade e do respectivo plano 

individual pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da direção do programa 

de atendimento, do defensor, do Ministério Público, do adolescente, de seus pais 

ou responsável.

§ 4º A substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações 

excepcionais, após o devido processo legal, inclusive na hipótese do inciso III do art. 

122 da Lei no 8.06 9, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e 

deve ser:

I - fundamentada em parecer técnico;

II - precedida de prévia audiência, e nos termos do § 1º do art. 42 desta Lei.
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A previsão legal, pois, é de ser excepcional o agravamento, com a exigência 

procedimental de prévio parecer técnico e audiência. Esse regramento 

(agravamento excepcional condicionado a parecer e audiência) teve expressada 

incidência inclusive na hipótese do inciso III do art. 122 - internação-sanção pelo 

descumprimento reiterado e injustifi cável de medida socioeducativa.

Do exame dessas disposições legais, duas interpretações são possíveis: a 

lei nova (Lei 12.594/2012) apenas estabeleceu condições para a incidência da 

internação-sanção, ou criou a possibilidade de ser agravada também a medida 

socioeducativa de internação-sanção. Parece-me correta a segunda interpretação.

Não é a sentença o marco único do título judicial a ser executado. Pode 

na execução penal dar-se alteração da pena em sentença fi xada por motivos 

supervenientes, como na regressão de regime, em caso de descumprimento 

das obrigações prisionais ou pela reiteração. Desse modo, não há que falar em 

violação da coisa julgada, pois foi executada inicialmente a pena na sentença 

fi xada, a qual veio a merecer melhorias (por indulto, progressão de regime etc.) 

ou a ser agravada (com RDD ou regressão de regime etc.) pelo descumprimento 

de obrigações legais, com consequências também legais de mais grave execução 

criminal.

Igual tratamento deve ser dado na execução do ato infracional. A Lei 

12.594/2012 criou regramentos para a execução das medidas socioeducativas, 

permitindo, pela reavaliação, adequar a medida inicialmente imposta ao 

cumprimento devido da pena pelo reeducando - benefi ciando aquele que pela 

medida demonstre ser o gravame maior já desnecessário, ou agravando a medida 

daquele que, ao contrário, não siga o caminho da reeducação, recusando-se ao 

cumprimento adequado e às obrigações legais.

Não se chega a ter hipótese de sentença rebus sic stantibus, como constou 

do decisum recorrido, mas da aplicação legal de incidentes da execução. A 

sentença efetivamente defi ne a resposta estatal ao ato infracional, como na 

condenação criminal fi xa também a pena devida, mas a execução permitirá nas 

situações legais a alteração em benefício ou prejuízo do apenado, conforme seu 

comportamento.

Assim, correta foi a decisão ao compreender que o reeducando, por não 

aceitar a aplicação sucessiva de gravames (internação-sanção de 15 dias, de 60 

dias, de 70 dias e de 90 dias), merecia alteração da medida para a mais gravosa 

sanção sem prazo.
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Não cabe nesta via revalorar as razões das sucessivas fugas do adolescente, 

servindo à fundamentação sua constatação.

Ante o exposto, voto por acompanhar o Ministro Relator e denegar o 

habeas corpus.

HABEAS CORPUS N. 494.628-DF (2019/0050426-5)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Impetrante: Rodrigo Barbosa da Silva e outros

Advogados: Rodrigo Barbosa da Silva - DF035718

Dhyego Sousa Lima - SP303163

Rafael Campos de Abreu - DF047176

Impetrado: Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territorios

Paciente: Eliaquens de Sousa dos Santos

Paciente: Ana Paula Jarles de Souza

EMENTA

Habeas corpus. Operações Bacrim e Safi ra. Organização criminosa. 

Furtos contra instituições fi nanceiras. Corréu ocupante do cargo de 

agente penitenciário. Aplicação a todos os integrantes da causa de 

aumento prevista no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013.

1. É inadmissível a impetração de habeas corpus para tratar 

de questões não debatidas na Corte a quo e de que, além de tudo, 

dependam do reexame do conjunto fático-probatório da ação penal, 

como na espécie.

2. Hipótese em que os pacientes foram condenados por terem 

se associado a outras 15 pessoas para constituir uma organização 

criminosa, com o objetivo de praticar furtos mediante fraudes contra 

instituições fi nanceiras por meio de programas de computador, com 
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prejuízo estimado em cerca de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 

reais), somente no Banco Regional de Brasília – BRB.

3. No caso, ao tratar da causa de aumento prevista no inciso II 

do § 4º do art. 2º da Lei das Organizações Criminosas, o Tribunal 

de Justiça disse ser aplicável, porque o corréu, agente penitenciário, 

valeu-se do cargo para dar maior credibilidade ao negócio oferecido. 

Arregimentou diversos colegas que presumiram a licitude dos 

pagamentos. Falou que a atuação foi relevante. Disse, também, 

conforme o acórdão da apelação, que o “trabalho” de Marcos fazia parte 

da engrenagem e representava importante papel, pois contribuía para a 

“aparência de legalidade” do engodo. O aliciamento dos colegas para que 

a quadrilha pagasse os impostos, em troca de valor reduzido, foi essencial 

para o sucesso da empreitada criminosa. O corréu, em razão das funções 

exercidas, conseguiu atrair os colegas de prof issão e trazer aspecto de 

legalidade para as operações bancárias.

3. No julgado ora impugnado, não se debateu se o aumento 

em questão somente seria aplicável se o corréu estivesse integrando 

organização criminosa com o intuito de se valer de sua função pública 

para facilitar benefícios nos presídios do Distrito Federal. Tampouco 

houve discussão acerca da aplicação do art. 30 do Código Penal, 

sobre o caráter subjetivo da causa de aumento ou acerca da sua 

incomunicabilidade. Tais temas somente foram suscitados no presente 

writ dos pacientes.

4. De todo modo, não há manifesto constrangimento ilegal a ser 

reparado por meio da via eleita. De um lado, porque, se a organização 

criminosa se valeu da condição do corréu para facilitar a prática da 

infração penal, pois ele teria atuado em seu benefício, o aumento daí 

decorrente deve atingir a todos os que dela faziam parte. De outro 

lado, porque, verifi car, a esta altura, se a condição de corréu servidor 

público facilitou, de alguma forma, o cometimento de delitos pela 

organização criminosa e se todos os integrantes do grupo criminoso 

anuíram ou não com tal atuação exigiria a análise aprofundada de 

fatos e de provas, procedimento vedado dentro dos estritos limites do 

habeas corpus.

5. Ordem denegada. Liminar cassada.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, denegar a ordem, cassada a liminar 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), 21 de maio de 2019 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 28.5.2019

RELATÓRIO

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

em favor de Eliaquens de Sousa dos Santos e Ana Paula Jarles de Souza, ambos 

condenados como incursos no art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013, 

à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, inicialmente, no regime semiaberto, 

mais 14 dias-multa, isso no âmbito das Operações Bacrim e Safi ra (Processo n. 

2015.11.1.006169-5, da Vara Criminal do Núcleo Bandeirante/DF).

Ataca-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

e dos Territórios, em 16/8/2018, na Apelação n. 0037363-27.2015.8.07.0001, 

com a alegação de que a Primeira Turma Criminal aplicou aos pacientes, de 

forma errônea, o disposto no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013.

Aduz-se que a causa de aumento em referência – segundo a qual a pena 

deve ser acrescida de 1/6 a 2/3, se há concurso de funcionário público, valendo-se a 

organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal – foi incluída 

na denúncia por conta da participação do corréu Marcos Paulo Silva Barbosa, 

agente penitenciário do sistema prisional do Distrito Federal.

Defende-se que a conduta do servidor público Marcos Paulo Silva Barbosa 

indicada na denúncia não guarda nenhuma relação com sua atividade de agente 

penitenciário, uma vez que a fraude era contra o Banco Regional de Brasília – 

BRB.

Sustenta-se que a referida causa de aumento de pena não pode ser aplicada de 

forma objetiva aos servidores públicos que integrem ou venham integrar organização 

criminosa (fl . 5), notadamente pelo seu caráter subjetivo.
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Menciona-se que, no presente momento, os pacientes estão com mandado 

de prisão em aberto.

Destaca-se que, uma vez decotada tal causa de aumento, em face das penas 

aplicadas, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos é medida de 

justiça (fl . 5), assim como a fi xação do regime aberto.

Requer-se o deferimento da medida liminar para que seja expedido 

contramandado de prisão em favor dos pacientes, até o julgamento do mérito 

do presente writ, inclusive, se necessário, aplicando as medidas cautelares do art. 

319 do Código de Processo Penal.

Ao fi nal, busca-se a concessão da ordem para que seja excluída da pena a 

majorante prevista no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013.

Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção, ante a prévia 

distribuição, entre outros, do RHC n. 81.886, interposto pelos ora pacientes. 

Em 27/4/2017, a Sexta Turma julgou esse recurso de acordo com esta ementa:

Recurso em habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Negativa 

do direito de recorrer em liberdade. Garantia da aplicação da lei penal. Condição 

de foragido. Ausência de constrangimento ilegal.

1. Inexiste constrangimento ilegal quando a prisão cautelar está devidamente 

amparada na garantia da aplicação da lei penal, em razão da fuga do distrito da 

culpa pelos recorrentes.

2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que a fuga do distrito da 

culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação 

suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela 

imprescindível para o fi m de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, 

pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de 

evitar a ação da Justiça (HC n. 336.881/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 

2/2/2016).

3. Recurso em habeas corpus improvido.

Quanto à questão concernente ao caráter subjetivo da causa de aumento 

ou sua comunicabilidade, suscitada no atual feito, percebi o fumus boni iuris 

necessário para a concessão da medida de urgência requerida. A pena dos 

pacientes, caso afastada a causa de aumento, fi cará abaixo de 4 anos e poderá dar 

ensejo à imposição do regime aberto, por exemplo. Assim, deferi medida liminar 

no dia 25/2/2019 nestes termos (fl . 326):
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[...] a fim de suspender, até o julgamento do mérito desta impetração, o 

mandado de prisão expedido contra Eliaquens de Sousa dos Santos e contra Ana 

Paula Jarles de Souza, isso após a apresentação dos pacientes em Juízo para 

fornecerem corretamente o endereço em que poderão ser encontrados, o qual, 

por sua vez, deverá ser mantido atualizado. Aplico-lhes, por ora, as medidas 

cautelares de proibição de manter contato com os demais condenados, de 

ausentarem-se do país e do Distrito Federal sem prévia autorização judicial e de 

retenção de passaporte. Caberá ao Magistrado de piso tanto a implementação 

quanto a fi scalização e a adequação, caso seja necessário, das medidas agora 

aplicadas.

O Tribunal de Justiça enviou informações e documentos (fl s. 331/475).

O Ministério Público Federal opinou consoante este resumo (fl . 478):

Operações Bacrim e Safi ra. Habeas corpus. Organização criminosa. Furtos contra 

instituições financeiras. Corréu ocupante do cargo de agente penitenciário. 

Aplicação da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei 12.850/13.

1. A apresentação de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, 

embora descabida, é indiretamente autorizada pelas Cortes Superiores, quando 

se impõe a verificação, na quase totalidade dos casos, da possibilidade de 

concessão da ordem de ofício.

2. Perquirir se a condição de corréu, servidor público, facilitou, de alguma 

forma, o cometimento dos delitos pela organização criminosa, demanda, 

inevitavelmente, o revolvimento de fatos e provas acostados aos autos, 

procedimento incompatível coma via estreita do habeas corpus.

3. Parecer pela não concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): Eliaquens de Sousa dos 

Santos e Ana Paula Jarles de Souza foram condenados, em primeira instância, 

individualmente, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial 

semiaberto, e 16 dias-multa, por infração do art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei 

n. 12.850/2013, porque em período que não se pode precisar até setembro 

de 2015, associaram-se a outras 15 pessoas para constituir uma organização 

criminosa, com o objetivo de praticar furtos mediante fraudes contra instituições 

fi nanceiras por meio de programas de computador. O prejuízo foi estimado em 
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cerca de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), somente no Banco Regional 

de Brasília – BRB.

O apelo defensivo foi julgado parcialmente procedente pelo Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para reduzir as penas dos pacientes 

a 4 anos e 1 mês de reclusão, mantendo o regime semiaberto, e 14 dias-multa, 

nos termos da seguinte ementa (fl s. 285/286):

Apelação criminal. Organização criminosa. Fraudes bancárias. Preliminares. 

Omissão na sentença e prova ilegítima. Estabilidade e permanência. Participação 

de servidor público. Conjunto probatório coeso. Perda do cargo. Dosimetria.

I. A apelação devolve toda a matéria impugnada. A tese levantada em 

alegações fi nais será sopesada pelo Tribunal. Não há prejuízo nem violação ao 

duplo grau de jurisdição. Precedentes do STJ.

II. A sentença embasou-se em todo o conjunto probatório, em especial na 

prova oral e no conteúdo obtido através das medidas cautelares. Afastada a 

preliminar de ilicitude da prova.

III. Os elementos produzidos na fase inquisitorial e as provas em Juízo 

comprovaram a autoria. Individualizada a conduta de cada réu.

IV. Presentes os elementos do tipo da organização criminosa: grupo organizado 

de mais de 4 (quatro) integrantes, voltado para a prática de delitos com pena 

máxima superior a 4 (quatro) anos, com hierarquia, escolta armada e obediência 

à lei do silêncio.

V. O agente penitenciário valeu-se do cargo para dar maior credibilidade ao 

negócio oferecido. Arregimentou diversos colegas que presumiram a licitude dos 

pagamentos. A atuação foi relevante. Correta a causa de aumento do art. 2º, § 4º, 

inc. II, da Lei 12.850/2015.

VI. Deve ser decretada a perda do cargo de servidor público condenado a pena 

superior a 4 (quatro) anos de reclusão, por conduta incompatível com as funções 

de agente penitenciário.

VII. Provimento ao apelo do MP para decretar a perda do cargo do agente 

penitenciário. Parcial provimento aos recursos de Francisco Paulo, Francisco Fábio 

da Silva, Fábio Pinheiro, Ana Paula e Eliaquens. Negado provimento às apelações 

dos demais.

Não há nenhuma notícia sobre a interposição, pelos ora pacientes, de 

recurso especial contra o acórdão da apelação. Ao que tudo indica, em relação a 

eles, transitou em julgado a condenação.

No presente habeas corpus, os impetrantes requerem seja excluída da pena 

de Eliaquens e de Ana Paula a majorante prevista no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 

12.850/2013.
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Para tanto, sustentam que, embora o corréu Marcos Paulo Silva Barbosa 

faça parte do quadro de servidores da Subsecretaria do Sistema Penitenciário 

do Distrito Federal – SESIPE, exercendo a função de agente penitenciário, 

em nenhum momento fi cou demonstrado que ele se valeu dessa condição para 

cometer as fraudes contra o Banco Regional de Brasília – BRB. Argumentam 

que o aumento somente seria aplicável se o corréu estivesse integrando organização 

criminosa com o intuito de se valer da sua função pública para facilitar benefícios nos 

presídios do Distrito Federal (tais quais como entrada de celulares, drogas, armas ou 

facilitar fugas) – fl . 5.

Alegam, além disso, que essa causa de aumento não pode ser aplicada de 

forma objetiva e que, conforme o art. 30 do Código Penal, não se comunicam as 

circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime (fl . 

8).

Defendem que, uma vez afastada a referida causa de aumento, os pacientes 

fazem jus à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, além de 

fi xação ao regime aberto.

Da análise mais atenta do acórdão impugnado, percebi que não houve 

nenhuma discussão ali a respeito do tema sob o enfoque dado na impetração. 

O que há é a conclusão do Tribunal de Justiça de que está correta a causa de 

aumento do art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013, porque o agente penitenciário 

se valeu do cargo para dar maior credibilidade ao negócio oferecido. Arregimentou 

diversos colegas que presumiram a licitude dos pagamentos. A atuação foi relevante (fl . 

286).

Ainda segundo o acórdão da apelação, o “trabalho” de Marcos fazia parte 

da engrenagem e representava importante papel, pois contribuía para a “aparência 

de legalidade” do engodo. O aliciamento dos colegas para que a quadrilha pagasse 

os impostos, em troca de valor reduzido, foi essencial para o sucesso da empreitada 

criminosa (fl . 313). O corréu, em razão das funções exercidas, conseguiu atrair os 

colegas de profi ssão e trazer aspecto de legalidade para as operações bancárias (fl . 315).

E, nesse ponto, é inviável entender de outra maneira, pois a questão esbarra 

no reexame de fatos e provas da ação penal.

Ademais, como bem observado pela Subprocuradora-Geral da República 

Solange de Souza, o fato de o agente penitenciário ter participado de ilícitos contra o 

Banco de Brasília e não contra a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito 

Federal, à qual é vinculado, não é sufi ciente para excluir a incidência da causa de 

aumento ora impugnada (fl . 481).
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Quanto ao caráter subjetivo da causa de aumento ou sua 

incomunicabilidade, conquanto não tenha sido discutido isso na origem, inexiste, 

no caso, constrangimento ilegal evidente, porquanto, se a organização criminosa 

se valeu da condição do corréu para facilitar a prática da infração penal, pois ele 

teria atuado em seu benefício, o aumento daí decorrente deve atingir a todos 

os que dela faziam parte. Descobrir, a esta altura, se todos os integrantes do 

grupo criminoso anuíram ou não com tal atuação exigiria, novamente, a análise 

aprofundada do contexto fático-probatório, procedimento vedado dentro dos 

estritos limites da via eleita.

Pelo exposto, denego a ordem e casso a liminar (obviamente, não surte mais 

nenhum efeito a decisão liminar).

HABEAS CORPUS N. 504.735-PR (2019/0108265-2)

Relatora: Ministra Laurita Vaz

Impetrante: Jeff erson Alves Feitoza Amaral

Advogado: Jeff erson Alves Feitoza Amaral - PR049234

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Paciente: Jesse de Oliveira (Preso)

EMENTA

Habeas corpus. Arts. 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro. 

Processual Penal. Prisão em fl agrante. Arbitramento de fi ança pela 

autoridade policial. Decisão cassada pelo juízo. Prisão preventiva. 

Reiteração delitiva. Reincidência específica e flagrante ocorrido 

quando o paciente respondia em liberdade a ações penais pelos 

mesmos crimes, inclusive com sentença condenatória. Motivação 

idônea. Garantia da ordem pública. Proporcionalidade da medida. 

Ordem de habeas corpus denegada.
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1. O Paciente, apesar de se declarar motorista profi ssional, não 

possui habilitação para dirigir, é reincidente específi co no crime de 

embriaguez ao volante e respondia a outras duas ações penais em 

liberdade pelo mesmo crime, uma delas com sentença condenatória.

2. Ao homologar a prisão em fl agrante, o Juízo de primeiro grau 

cassou a fi ança concedida pela Autoridade Policial e decretou a prisão 

preventiva com fundamento na garantida da ordem pública, para 

evitar a reiteração delitiva. Noticia o Juízo de primeiro grau que o 

mandado de prisão nunca foi cumprido, pois o Paciente está foragido 

da Justiça.

3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que “a 

periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração 

criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da 

custódia preventiva” (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, 

Primeira Turma, DJe de 25/04/2018.)

4. Em que pese os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código 

de Trânsito Brasileiro terem penas máximas cominadas em abstrato 

inferiores a quatro anos, a prisão preventiva é admitida em face da 

reincidência do fl agrado, nos termos do art. 313, inciso II, do Código 

de Processo Penal.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

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, denegar a ordem, nos termos do voto 

da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio 

Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

Brasília (DF), 13 de agosto de 2019 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 27.8.2019
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RELATÓRIO

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

liminar, impetrado em favor de Jesse de Oliveira contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná nos autos do HC n. 0014234-05.19.8.16.0000.

Consta dos autos que o Paciente foi preso em fl agrante, no dia 21/03/2019, 

pela suposta prática dos delitos tipifi cados nos arts. 306 e 309 do Código 

de Trânsito Brasileiro, por dirigir alcoolizado e sem carteira de habilitação, 

causando acidente de trânsito (fl s. 54-75).

A autoridade policial arbitrou fi ança, que foi recolhida, colocando-se, em 

seguida, o Paciente em liberdade provisória. Contudo, ao homologar a prisão em 

fl agrante, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva (fl s. 111-112):

[...] em razão de o preso ser reincidente específi co, além de responder a outras 

duas ações por crime idêntico, circunstância que recomenda ao Poder Judiciário 

analisar a conveniência da concessão ou não de liberdade provisória, com ou sem 

fi ança. Ofi cie-se à Autoridade policial comunicando acerca desta decisão.

[...]

Ainda que o crime não seja daqueles violentos ou praticado com grave 

ameaça à pessoa, a conduta do preso é grave, pois expôs, de maneira concreta, a 

sociedade e os transeuntes, do local dos fatos, a risco, já que, para além de declarar 

ser motorista de profi ssão, embriagado, conduzia de forma anormal o veículo, 

tanto que colidiu na traseira de outro automotor. Além disso, suas condições 

subjetivas não recomendam a soltura, nem mesmo com a imposição de medidas 

cautelares. Isso porque, além de reincidente, específi co, como acima mencionado, 

Jesse responde por mais duas ações penais, por crime da mesma natureza: nos 

autos 13234-84.2013.8.16.0030, que tramitam na 3ª Vara Criminal local, sendo 

que nesta ação foi proferida sentença condenatória em 14.03.2019, ou seja, há 

uma semana; e, nos autos 36486-77.2017.8.16.0030, em trâmite perante a 2ª Vara 

Criminal local. E, a despeito da reincidência, obteve, em ambas ações, liberdade 

provisória mediante a imposição de fi ança.

Irresignada com a custódia cautelar, a Defesa impetrou habeas corpus na 

origem, que teve a ordem denegada em acórdão assim ementado (fl . 104):

Habeas corpus. Crimes dos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. 

Suficiência dos argumentos da decisão que decretou a prisão preventiva. 

Necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Indícios 

de autoria e materialidade do delito. Liberdade provisória anteriormente 

deferida. Paciente que volta a praticar delito. Reiteração criminosa evidenciada. 
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Condições pessoais incompatíveis com a aplicação de medidas em meio aberto. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

No presente writ, o Impetrante alega que não estão presentes os requisitos 

para a prisão provisória do Paciente.

Aduz que “utilizar o perigo abstrato do crime a ele imputado para justifi car 

a segregação cautelar para respaldar a ordem pública bem como a aplicação 

da lei penal, sem sequer haver elementos concretos oriundos dos autos É 

inadmissível” (fl . 4).

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso.

Deferi o pedido liminar, às fl s. 132-135, para determinar, até o julgamento 

fi nal do writ, a soltura do Paciente, se por outro motivo não estiver preso.

As judiciosas informações foram prestadas às fl s. 126-131 e 138-172, com 

a juntada de peças processuais pertinentes à instrução do feito.

O Ministério Público Federal manifestou-se às fl s. 174-178, opinando pelo 

não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): Segundo se extrai dos autos, 

ao homologar a prisão em fl agrante, o Juízo de primeiro grau cassou a fi ança 

concedida pela Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva com 

fundamento na garantida da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, 

uma vez que o Paciente, apesar de se declarar motorista profi ssional, não possui 

habilitação para dirigir e respondia a outras duas ações penais em liberdade pelo 

crime de embriaguez ao volante, uma delas com sentença condenatória.

Nessa linha, o acórdão impugnado consignou que (fl s. 108-109):

No caso, mostra-se necessária a manutenção da decisão que decretou a prisão 

preventiva em desfavor do paciente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares 

previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão do 

paciente se mostra necessária para a garantia da ordem pública, já que restou 

evidenciada a possibilidade de reiteração delitiva, eis que retornou a prática 

delituosa mesmo encontrando-se em liberdade provisória.
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Assim, diante dos elementos apresentados nos autos, não se vislumbra o 

constrangimento ilegal apontado, restando suficientemente justificada a 

manutenção da prisão preventiva do paciente na real periculosidade e concreta 

possibilidade de reiteração da conduta criminosa, evidenciada nas circunstâncias 

fáticas, sendo a motivação idônea capaz de justifi car a custódia do paciente para 

a garantia da ordem pública.

De fato, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que “a 

periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa 

constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” 

(HC 150.906 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 

25/04/2018.)

Ademais, após a a devida instrução do feito, constata-se a reincidência 

específi ca do Paciente, “pois condenado nos autos 30841-76.2014.8.16.0030, 

que tramitaram perante a 3ª Vara Criminal local, pela prática do crime do 

art. 306, CTB, a 06 seis meses de detenção, que transitou em julgado em 

31.07.2017” (fl . 111).

Outrossim, noticia o Juízo de primeiro grau que o mandado de prisão 

nunca foi cumprido, pois o Paciente está foragido da Justiça.

Desse modo, em que pese os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do 

Código de Trânsito Brasileiro terem penas máximas cominadas em abstrato 

inferiores a quatro anos, a prisão preventiva é admitida, nos termos do art. 313, 

inciso II, do Código de Processo Penal.

A propósito:

Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao volante. Prisão 

preventiva. Fundamentação. Periculosidade social. Efetivo risco de reiteração 

(réu multirreincidente). Proteção da ordem pública. Constrangimento ilegal não 

confi gurado. Recurso desprovido.

1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da 

existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios sufi cientes 

da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, 

que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), 

demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. A prisão preventiva encontra-se sufi cientemente justifi cada na necessidade 

de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, 

evidenciada pelo efetivo risco de reiteração criminosa, tendo em vista que, 

segundo as instâncias ordinárias, o recorrente é multirreincidente, possuindo 

três condenações transitadas em julgado, ostenta maus antecedentes e possui 
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diversos registros criminais anteriores, inclusive pela prática de crimes de trânsito 

semelhantes. Estão preenchidos, portanto, os requisitos e pressupostos descritos 

nos arts. 312 e 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não 

obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a 

decretação da prisão preventiva.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, 

quando evidenciada a sua insufi ciência para acautelar a ordem pública.

5. Recurso desprovido. (RHC 112.854/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019.)

Habeas corpus. Embriaguez ao volante. Prisão preventiva. Periculum libertatis. 

Arts. 312 e 313 do CPP. Pena máxima inferior a 4 anos. Reincidência. Motivação 

idônea. Ordem denegada.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, 

de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se 

com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o 

qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a 

paz públicas -, deve ser sufi cientemente motivada, com indicação concreta das 

razões fáticas e jurídicas que justifi cam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 

282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. Consoante previsão dos incisos e do parágrafo único do art. 313 do CPP, 

para a decretação da prisão preventiva é necessária a configuração de uma 

entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da 

segregação cautelar: (a) crime doloso punido com pena máxima superior a 4 

anos; (b) existência de condenação defi nitiva anterior por outro crime doloso; 

(c) delito praticado em situação de violência doméstica e familiar contra mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com defi ciência, para garantir a 

execução das medidas protetivas de urgência ou (d) existência de dúvida sobre a 

identidade do agente.

3. Apesar de a pena máxima prevista para o crime imputado ao réu não ser 

superior a 4 anos, o Juízo de primeiro grau destacou a reincidência do acusado 

para justifi car a necessidade de mantê-lo cautelarmente privado de sua liberdade, 

o que se coaduna com o disposto no inciso II do art. 313 do Código de Processo 

Penal.

4. Além de já registrar duas condenações defi nitivas pela prática de crimes de 

mesma natureza, o paciente responde a outras três ações penais pelo suposto 

cometimento de delitos de lesões corporais e ameaças em contexto de violência 

doméstica, circunstâncias que evidenciam o risco de reiteração delitiva e, tal 

como afi rmou o Juízo singular, justifi cam a custódia provisória para resguardar a 

ordem pública.
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5. Ordem denegada. (HC 488.700/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta 

Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 24/05/2019.)

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, revogando a liminar 

anteriormente concedida.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.804.266-RS (2019/0084486-9)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

Recorrido: Anderson Rafael Fortuna dos Santos (Preso)

Advogado: Sabrina Gazzola Tatim - RS0063032

EMENTA

Recurso especial. Agravo em execução. Remição da pena. 

Trabalho prestado na função de representante de galeria. Ausência de 

vedação legal. Recurso improvido.

1. Em que pese não tenha sido discriminada a jornada, foi 

comprovada a atividade no atestado de efetivo trabalho, o qual foi 

reconhecido pelo Juízo da execução sem qualquer contestação do 

Ministério Público.

2. Esta Corte, em recentes julgados, vem fl exibilizando as regras 

previstas do art. 126 da LEP a fi m de se reconhecer a remição pela 

leitura, pelo estudo por conta própria e por tarefas de artesanato, não 

sendo, portanto, razoável que se afaste a remição da pena por atividade 

laboral devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional – 

representante de galeria –, sob pena de se inviabilizar o benefício 

para apenados que estejam encarcerados em unidades sem outras 

atividades laborais.

3. Recurso especial improvido.
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ACÓRDÃO

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

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

conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, 

negar provimento ao recurso especial, 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), 11 de junho de 2019 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Presidente e Relator

DJe 25.6.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de recurso especial interposto em 

face de acórdão que negou provimento ao agravo em execução do Ministério 

Público, assim ementado (fl . 181):

Execução penal. Agravo. Remição. Serviço interno. Representante de galeria. 

Reconhecimento. Possibilidade. Insurgência ministerial.

O artigo 28 da Lei de Execução Penal dispõe acerca do trabalho a ser realizado 

pelo apenado dentro de estabelecimento prisional e o artigo 126 do mesmo 

diploma legal prevê a possibilidade de remição da pena. Não há qualquer 

distinção, no texto legal, acerca de o trabalho realizado necessitar ser interno 

ou externo, ou mesmo especifi cação da atividade laboral a ser realizada para 

a concessão do benefício. Necessidade exclusiva de comprovação do efetivo 

exercício do trabalho reconhecido pelo estabelecimento prisional para a 

concessão do benefício. Atestado de Efetivo Trabalho que, apesar de não ter sido 

juntado aos autos, foi reconhecido pelo juízo da execução e não foi contestado 

pelo agravante, comprovando a atividade laborai realizada pelo apenado. 

Possibilidade de remição ao apenado dos dias trabalhados como representante 

de galeria.

Agravo ministerial desprovido. Decisão recorrida mantida.

Sustenta o Ministério Público violação dos arts. 28 e 126 da Lei de 

Execução Penal.
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Aduz que o apenado não pode ser benefi ciado com a remição da pena 

pelo serviço prestado no interior do presídio, tendo em vista que a natureza 

da atividade por ele realizada (representante de galeria) não confi gura efetivo 

trabalho.

Sustenta que é impossível deduzir no que consiste a função de representante 

de galeria, porquanto não consta do documento f irmado pela administração da 

Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC) a discriminação exata das 

atividades desenvolvidas pelo apenado, tampouco a jornada de trabalho correlata às 

tarefas executadas, havendo menção inclusive a periodicidade quinzenal dos serviços 

prestados, em geral, por apenas meia hora (fl . 201).

Requer, assim, o provimento do recurso, a fi m de que seja afastada a 

remição dos 74 dias correspondentes ao trabalho de representante de galeria.

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 Tribunal a quo assim 

fundamentou a manutenção da remição pelo trabalho do apenado (fl s. 186-

189):

Inicialmente, sobre o tema em questão, o artigo 28 da Lei de Execução Penal 

dispõe acerca do trabalho a ser realizado pelo apenado em estabelecimento 

prisional, de forma que “O trabalho do condenado, como dever social e condição 

de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”. Ainda, neste 

sentido, o artigo 1261 do mesmo diploma legal prevê a possibilidade de remição 

da pena, por trabalho ou estudo, aos apenados que se encontrarem em regime 

carcerário fechado ou semiaberto.

Portanto, não há distinção, no texto legal, acerca de o trabalho realizado pelo 

apenado necessitar ser interno ou externo, ou mesmo especifi cação da atividade 

laboral a ser realizada para a comprovação do direito ao benefício, de modo que 

se faz necessário única e exclusivamente a demonstração do efetivo exercício do 

trabalho para a concessão da remição.

Deste modo, se a redação do artigo 126, caput, da Lei de Execução Penal não 

dispõe taxativamente os trabalhos que podem ser realizados para deferimento da 

remição, não podendo o órgão ministerial obstar sua conquista, imotivadamente, 
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sem qualquer amparo legal. O princípio da legalidade também vige na execução 

penal.

Assim, diante da ausência de vedação legal expressa, é possível deferir a remição 

ao apenado que realizou a atividade laboral de representante de galeria, uma vez 

comprovada a atividade pelo estabelecimento prisional, por meio do Atestado de 

Efetivo Trabalho, o qual, apesar de não ter aportado aos autos, foi reconhecido pelo 

juízo da execução e não foi contestado pelo agravante.

Ademais, no que tange à alegação ministerial de que a atividade realizada 

não respeita a jornada de trabalho prevista no artigo 33 da Lei de Execução 

Penal, cabe ressaltar que, conforme relato do Diretor da Penitenciária de Alta 

Segurança de Charqueadas (PASC), os problemas com o trabalho interno são 

gerais, já que, atualmente, a casa prisional não possui verba orçamentária para 

ligas laborais, bem como, pelos seus diferenciais importantes, a contagem da 

jornada de trabalhos e torna muito difícil (fl s. 09-10).

Logo, seguindo-se a lógica proposta pelo agravante, nenhum apenado que se 

encontra recolhido na PASC receberia o benefício da remição da pena, pois, diante 

da realidade do estabelecimento prisional, resta impossibilitado o cumprimento 

da jornada prevista na Lei de Execução Penal, não podendo prejudicar-se os 

apenados pela má estrutura fornecida pelo Estado.

Ainda, cabe referir que, apesar da dificuldade de contagem das horas 

trabalhadas, como bem ressaltado pelo Diretor da PASC, o trabalho exercido 

pelo agravado trata-se de função na qual ele pode ser requisitado a qualquer 

momento pela administração prisional, devendo estar sempre disponível caso 

ocorram situações imprevistas, sendo substituto imediato de outros apenados 

que, por questões de saúde, disciplinares, audiências e eventuais impedimentos, 

estejam privados de exercer a função no momento. Por fi m, ressalta-se trecho do 

documento enviado ao magistrado da origem, na qual é destacada, positivamente, 

a função exercida pelo apenado: “o que se pode afi rmar é que toda e qualquer 

decisão referente a segurança, disciplina, independente do momento a ser 

tomada (podendo ocorrer em qualquer dia da semana, útil ou não), é repassada 

diretamente ao “representante” da galeria, que possui a atribuição de comunicar 

apenados e auxiliar no controle e cumprimento das mesmas. Podem não exercer 

atividades todos os dias, nem mesmo atingir a carga horária mínima de 6 (seis) 

horas. Entretanto, em momentos de situações imprevistas, são requisitados. 

Ademais, são substitutos imediatos de outros apenados devidamente “ligados” 

que, por questões de saúde, disciplinares, audiências e eventuais impedimentos, 

estão privados de exercer momentaneamente a função. Percebe-se no dia a dia 

que, por serem lideranças “positivas’ frente uma galeria, possuem voz ativa em 

relação ao restante dos apenados alojados. São eles que sugerem quem exercerá 

outras “ligas laborais”, as controlam e repassam mensalmente a ASD. Solicitam 

atendimentos médicos (inclusive emergenciais durante a noite), sociais e jurídicos 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1102

aos apenados necessitados, organizam lista de interessados em estudar, entre 

outras atividades. Segundo os próprios representantes, são eles os responsáveis 

por manter a organização e o bom convívio entre apenados durante o banho do 

sol coletivo, encaminhando sugestões e eventuais discordâncias para a ASD e 

Direção do Estabelecimento Prisional (f. 233).

O Tribunal a quo manteve a remição pelo trabalho de representante de 

galeria com fundamento consistente na ausência de vedação legal bem como no 

alcance da fi nalidade do trabalho.

Na espécie, em que pese não tenha sido discriminada a jornada, foi 

comprovada a atividade no atestado de efetivo trabalho, o qual foi reconhecido 

pelo Juízo da execução sem qualquer contestação do Ministério Público.

Com efeito, conforme consta do acórdão atacado, foi destacado o caráter 

ressocializador da função desempenhada pelo apenado, mormente porque 

são eles os responsáveis por manterem a organização e o bom convívio entre 

os apenados, encaminhando sugestões e eventuais discordâncias à ASD e à 

Direção do Estabelecimento Prisional.

Menciona o acórdão, ainda, que, conforme relato do Diretor da 

Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC), os problemas com o 

trabalho interno são gerais, já que, atualmente, a casa prisional não possui verba 

orçamentária para atividades laborais, bem como para a contagem da jornada de 

trabalhos se torna muito difícil.

Ora, esta Corte em recentes julgados vem fl exibilizando as regras previstas 

do art. 126 da LEP a fi m de se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo 

por conta própria e por tarefas de artesanato, não sendo, portanto, razoável que 

se afaste a remição da pena por atividade laboral devidamente reconhecida pelo 

estabelecimento prisional, tais como a de representante de galeria, sob pena de 

se inviabilizar a possibilidade de que os apenados que estejam encarcerados em 

unidades sem outras atividades laborais recebam o benefício. Nesse sentido:

A teor do art. 126 da LEP, o condenado que cumpre pena em regime fechado 

ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 

execução da pena.

O paciente trabalhou como auxiliar de plantão de galeria no presídio, atividade 

que foi reconhecida e atestada pelo estabelecimento prisional, não obstante a 

impossibilidade de se aferir no documento o quantitativo de horas trabalhadas 

ou as atividades desempenhadas.
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Não houve discriminação sobre o conteúdo profi ssionalizante da função, mas 

é certo que o trabalho foi desempenhado no interior da unidade sob a supervisão 

dos agentes penitenciários. No Atestado de Efetivo Trabalho n. 01008567/2018 

se especificou que o apenado prestou o serviço de 1º/1/2016 a 17/6/2016, 

totalizando 145 dias.

Em atenção às fi nalidades da LEP e constatado que existe documento ofi cial 

que atesta a atividade laboral do preso, as regras previstas do art. 126 da LEP 

podem ser interpretadas com certa flexibilidade, a fim de incentivar o bom 

comportamento e a readaptação social do reeducando, de forma a afastá-lo do 

ócio característico do encarceramento.

Diante de um cenário de crise carcerária, de superpopulação e de falta de oferta de 

trabalho aos presos, data venia, não é possível prestigiar interpretações tão restritivas 

e vedar a remição quando são encontradas alternativas lícitas de trabalho ou estudo. 

Se a atividade de auxiliar de plantão de galeria é um engodo, então o Juiz deverá 

adotar providências para que não seja atestada pela administração carcerária nem 

prestada sob sua conivência. Caso contrário, toda tarefa honesta do preso, que 

demande seu esforço e dedicação, deve ser prestigiada.

Esta Corte Superior, em seus precedentes, reconhece a remição pela leitura, 

pelo estudo por conta própria e por tarefas de artesanato.

Também admite jornada inferior a 6h diárias em trabalhos impostos pelo 

próprio estabelecimento penitenciário. De mais a mais, compete às autoridades 

administrativas a fi scalização do trabalho interno que atestam; não havendo sinal 

de inidoneidade do documento emitido, é de rigor o restabelecimento da decisão 

do Juiz da VEC.

De acordo com a Subprocuradora-Geral da República Eliane de Albuquerque 

Oliveira Rena: “atestado fornecido pela autoridade prisional cumpre os requisitos 

da LEP, porque devidamente especifi cado que o paciente trabalhou no PRES. 

REG. BAGE na função de auxiliar de plantão de galeria no período de 1/1/2016 a 

17/6/2016, perfazendo um total de 145 dias”; “se há o fornecimento de atestado 

[...], não há razão para que a remição não seja concedida” (fl . 106-107).

À vista do exposto, concedo o habeas corpus para restabelecer a decisão do 

Juiz das Execuções. (HC 485.554/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 

DJe de 28/3/2019).

Assim, consoante observado pelo Ministério Público Federal, Se ausente 

vedação legal para a execução da atividade desenvolvida pelo apenado, não é razoável 

negar-lhe o direito a tal benefício, sob pena de violação ao princípio da legalidade (fl . 

248).

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.808.444-DF (2019/0111894-8)

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Recorrente: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

Recorrido: J B de S (Preso)

Advogado: Defensoria Pública do Distrito Federal

EMENTA

Recurso especial. Estupro de vulnerável. Dolo de satisfação 

da lascívia. Contravenção penal. Vítima criança menor de 14 anos. 

Incompatibilidade. Art. 217-A, caput, do Código Penal. Consumação. 

Qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual. Recurso 

provido.

1. A controvérsia atinente à inadequada desclassifi cação para a 

contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 

prescinde do reexame de provas; é sufi ciente a revaloração de fatos 

incontroversos explicitados no acórdão recorrido.

2. Nega-se vigência ao art. 217-A, caput, do CP quando, diante de 

atos lascivos, diversos da conjunção carnal mas atentatórios à liberdade 

sexual da vítima (menor de 14 anos), desclassifi ca-se a conduta para 

contravenção penal, ao fundamento de que fi cou comprovado não ter 

havido conjunção carnal.

3. A proteção integral à criança, em especial no que se refere 

às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, 

constitucionalmente garantida (art. 227, caput, c/c o § 4º, da 

Constituição da República), e de instrumentos internacionais.

4. É pacífica a compreensão de que o delito de estupro de 

vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem 

ofensivo à dignidade sexual da vítima. Precedentes.

5. Ao concluir pela desclassifi cação para contravenção, o Tribunal 

estadual salientou que o conjunto probatório, notadamente o relato da 

ofendida e das testemunhas, infi rma a autodefesa apresentada pelo 

acusado, de modo a não deixar nenhuma dúvida de que ele realmente 

foi o autor do delito sob apuração.
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6. Recurso provido a fi m de reconhecer a contrariedade do acórdão 

ao art. 217-A, caput, do Código Penal, condenar o ora recorrido como 

incurso nas penas desse dispositivo e determinar o retorno dos autos 

ao Tribunal de origem, a fi m de que proceda à dosimetria da pena.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar 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 junho de 2019 (data do julgamento).

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 17.6.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: O Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios interpõe recurso especial, fundado no art. 105, III, “a”, da 

Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJDFT na Apelação n. 

0004962-91.2014.8.07.0006.

Nas razões recursais, o Parquet aponta violação dos arts. 65 do Decreto-

Lei n. 3.688/1941 e 217-A do Código Penal, tendo em vista que “os fatos se 

amoldam ao crime de estupro de vulnerável e que a gravidade do delito deve 

ser considerada no exame de sua culpabilidade e não para a tipifi cação do 

delito” (fl . 372). Ainda, assere que “pela dinâmica dos fatos reconhecidos no acórdão 

recorrido, fi ca evidente que a conduta praticada pelo réu não pode ser considerada mera 

importunação, pois, além de altamente reprovável, demonstra a intenção lasciva do 

acusado” (fl . 376, destaquei).

Requer, assim, o provimento do recurso, a fi m de que o acusado seja 

condenado pelo delito de estupro de vulnerável contra a vítima K. C. S.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 409-412) e admitido o recurso, o 

Ministério Público Federal, em parecer de fls. 427-435, opinou pelo seu 

provimento.
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VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator): 

I. Admissibilidade

O recurso especial é tempestivo e preencheu os demais requisitos de 

admissibilidade.

A matéria suscitada foi analisada pelo Tribunal a quo, no julgamento da 

apelação, a evidenciar seu prequestionamento. Além disso, o recurso apresenta 

argumentação sufi ciente para permitir a compreensão da tese.

II. Contextualização

Consta dos autos que J. B. DE S. foi denunciado pela prática do crime 

previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, pois, conforme consta na 

exordial acusatória:

No período compreendido entre dezembro de 2013 e março de 2014, na AR 

07, Conj. 3, Casa 33, Sobradinho-II/DF, o denunciado, livre e conscientemente, 

praticou, por diversas vezes, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com 

sua fi lha, [K. C. S.], menor de 14 anos, bem como praticou vias de fato contra ela, 

além de tê-la ameaçado de causar-lhe mal injusto e grave.

Do estupro de vulnerável

Conforme consta dos autos, entre dezembro de 2013 e março de 2014, na 

cama de casal, no quarto do denunciado, em sua residência, o autor praticou ato 

libidinoso com pessoa menor de 14 anos, quando esfregou, por diversas vezes, em 

dias distintos, o seu pênis nas regiões íntimas da vítima, especialmente nádegas e 

vagina.

Em uma dessas situações o denunciado segurou a vítima pelo rosto e tentou 

beijar sua boca.

No dia 14.03.2014, na cama de casal, no quarto do denunciado, em sua 

residência, a vítima acordou com o denunciado a abraçando de forma inadequada, 

íntima. Outrossim, importa registrar que a vítima afirmou que o denunciado 

mantinha, debaixo da cama de casal que era obrigada a dormir, junto com o 

denunciado, diversos fi lmes pornográfi cos e camisinhas usadas.

Urge destacar que, à época dos fatos, a vítima contava idade inferior a 14 anos 

de idade, tendo nascido em 28.04.2000.

Em data que a vítima não sabe precisar, porém, há poucos dias do carnaval de 

2014, enquanto o denunciado “encochava” a vítima, retirou o pênis da calça e passou 

a esfregá-lo em suas nádegas (fl s. 2-3, destaquei).
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O Juízo de primeiro grau desclassifi cou a conduta de estupro de vulnerável 

para a contravenção descrita no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, c/c o art. 

71 do Código Penal, nos seguintes termos:

O legislador considerou a conjunção carnal (cópula vagínica) ou a prática de 

atos libidinosos diversos, signifi cando todos os demais atos de conotação sexual, 

como elementos normativos do crime de estupro. Com isso, a variedade de 

condutas que os atos libidinosos podem assumir, não obstante uns lesionarem de 

forma mais acentuada o bem jurídico e, outros, de modo menos ofensivo (embora 

igualmente ofendam), receberam o mesmo tratamento sancionatório, violando, 

por conseguinte, os princípios da proporcionalidade e da ofensividade.

Reforça-se: não se sugere que existam atos de violência sexual danosos ou não, 

pois qualquer lesão ou ameaça de lesão a este bem jurídico é grave e, portanto, 

passível de punição, entretanto apenar de forma igual condutas tão variadas 

em nível de ofensa não era a solução, a qual poderia ter sido alcançada com o 

escalonamento das sanções consoante a gravidade das ofensas.

Considerando a extensão que o termo atos libidinosos alcança, fi xar o mesmo 

quantum de pena para aquele que ofende a vítima com um coito anal (ato 

libidinoso) e aquele que acaricia a ofendida com toques lascivos por cima da 

roupa, atingindo níveis de violação distintos, é ignorar os valores norteadores da 

intervenção penal e a própria fi nalidade sancionatória.

Embora seja possível ao Magistrado, por ocasião da análise das circunstâncias 

judiciais, valorar de forma negativa a maior intensidade do dolo do agente e, com 

isso, majorar a pena na primeira etapa da dosimetria, a questão é que o limite 

mínimo de 08 anos para um ato libidinoso consistente em carícias superfi ciais e 

a diferença que se poderia acrescer na pena de um ato libidinoso mais intenso 

(art. 59, CP) não resolveria o problema do abismo e da desarrazoabilidade entre 

condutas e sanções.

Diante disso, e considerando que os princípios da proporcionalidade e 

ofensividade devem guiar tanto o legislador como o aplicador da lei, e à ausência 

de uma norma penal específica para essas situações que, embora violem a 

dignidade sexual da vítima, não a ofenda tão gravemente como outras o fazem, 

os julgadores têm recorrido à desclassifi cação dos fatos para as contravenções 

penais da importunação ofensiva ao pudor ou da perturbação da tranqüilidade 

como forma de contornar essa disparidade.

[...]

A violência sexual noticiada pela vítima, repita-se, embora altamente reprovável, 

principalmente pela relação familiar que a unia com o autor e a sua condição de 

adolescente menor de 14 anos de idade, não é intensa o sufi ciente para merecer a 

mesma resposta estatal que condutas mais graves, como coito anal e carícias por 

dentro da roupa, recebem.
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A vítima narrou que o acusado, quando deitava na cama com ela, passava seu 

pênis entre as pernas e as partes íntimas dela, por cima da roupa, e que, certa vez, 

pediu-a para sentar-se no colo dele (fl s. 101). A testemunha [O.], a quem a vítima 

primeiro relatou a violência, confi rmou que, quando se deitava para dormir, o réu, 

às vezes, encostava nas nádegas dela com o pênis ereto e, nessas ocasiões, ele não 

chegava a tirar a roupa (mídia às fl s. 127).

Em que pese a repugnância da ação do réu, observo que ela subsume-se melhor 

à perturbação da tranquilidade da vítima, pois a conduta delitiva consistiu em 

molestar sexualmente a vítima, de forma mais superfi cial, pelo motivo reprovável de 

satisfazer a própria devassidão (fl s. 233-236, grifei).

Irresignada, a defesa recorreu. O Tribunal negou provimento ao recurso do 

Ministério Público, a fi m de manter a desclassifi cação da conduta perpetrada pelo 

acusado (esfregar, reiteradamente, o pênis no corpo da ofendida) para a contravenção 

do art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, conforme a seguir:

Extrai-se da denúncia que, no período compreendido entre dezembro de 2013 

e março de 2014, na cama de casal, no quarto, o réu praticou, por diversas vezes, 

atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua fi lha K.C.S., menor de 14 

anos (nascida em 28/04/2000), consistente em esfregar seu pênis nas nádegas e 

vagina da vítima, bem como praticou vias de fato contra ela, quando esta se recusou 

a dormir na cama com ele.

A materialidade dos ilícitos restou sufi cientemente comprovada pela Portaria 

que instaurou o Inquérito (fls. 2D/3), pelo Registro de Ocorrência Policial n. 

1.284/2014-0 (fl s. 4/7), Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (fl . 10), 

Certidão de Nascimento da vítima (fl . 47), cópia do Relatório Social (fl s. 83/87), 

Parecer Técnico da Secretaria Psicossocial Judiciária deste Tribunal de Justiça - 

SEPSI (fl s. 83/85) e pela prova oral colhida em juízo.

No que tange à autoria, tem-se que o apelante [J. B. S.], ouvido na fase policial 

(fl s. 18) e em Juízo (mídia fl s. 127), conquanto admita ter batido na vítima com um 

cinto, em razão desta ter se negado a dormir no quarto, negou a prática de qualquer 

tipo de abuso sexual contra ela.

Afi rmou, perante a autoridade policial, que, ao chegar do trabalho, sua fi lha 

lhe disse que queria sair, mas não permitiu, determinando que entrasse e fosse 

dormir. A vítima fi cou emburrada e falou que iria dormir na sala com seu irmão 

Lucas, o que também não permitiu, determinando que fosse para o quarto com 

ele, com medo de que saísse escondida assim que o irmão dormisse. A vítima 

insistiu na negativa, assim, bateu nela com um cinto, tendo, em seguida, ela e o 

irmão saído de casa. Extrai-se de suas declarações:

[...]
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Em Juízo, a vítima confi rmou que dormia com o pai numa cama de casal e que 

ele habitualmente a molestava, passando seu órgão genital entre suas pernas. 

Também confirmou ter o réu a agredido no rosto com um cinto, quando se 

recusou a dormir no quarto com ele.

[...]

A vítima lhe relatou, na ocasião, que quando se deitava para dormir, o réu, 

às vezes, encostava em suas nádegas com o pênis ereto, mas não tirava a 

roupa. Também afi rmou ela que, quando acordava para ir ao banheiro, havia 

restos de esperma no chão, e, ainda, que debaixo da cama ele guardava fi lmes 

pornográfi cos. A vítima lhe relatou que os abusos iniciaram cerca de três meses 

antes da ocorrência, quando residia com o réu. Explicou-lhe que na casa do réu só 

havia um quarto, onde dormia ela e o pai, sendo que às vezes dormia na sala com 

seu irmão Lucas, mas o réu lhe pedia para dormir no quarto.

Acerca do motivo da agressão, sua irmã lhe disse que teria sido porque queria 

ir numa festa e o réu não deixou. Assim, K.C.S fi cou sentada na sala com o irmão, 

tendo o réu a chamado para dormir, instante em que ela se negou a ir, e, assim, o 

réu bateu nela com um cinto. Questionado sobre o motivo de a vítima ter passado 

a morar com o pai, disse não saber, mas acredita ter sido em razão de a mãe a 

prender muito dentro de casa, assim, achava que morando com o pai, teria mais 

liberdade.

[...]

Pois bem, insta consignar que, conforme remansosa jurisprudência, a palavra 

da vítima, em crimes praticados em contexto de violência doméstica, assume 

relevante valor probatório, pois, na maioria das vezes, cometidos sem a presença 

de testemunhas.

Na espécie, da análise do conjunto probatório acima delineado, verifi co que, 

diferente do que alega a Defensoria Pública, há um conjunto probatório sufi ciente 

que aponta o apelante como autor dos fatos a ele imputados.

Com efeito, conquanto o réu tenha negado a conduta delituosa a ele imputada, 

apresentando sua versão para os fatos, a vítima K.C.S relatou com detalhes todas as 

circunstâncias, apresentando a mesma versão quanto aos abusos sexuais sofridos 

nas várias vezes em que ouvida, tanto na delegacia (fls. 8/9) como em juízo (fl. 

100/101 e mídia fl . 132) e perante a psicóloga que a atendeu para entrevista prévia 

no SERAV (fl s. 84/85), ressaltando, esta, em seu parecer, a situação de vulnerabilidade 

e desgaste emocional em que se encontrava a ofendida, diante da revelação da 

conduta do réu para com ela. Confi ra-se;

[...]

Ademais, as declarações da ofendida estão em perfeita harmonia com o 

depoimento de seu irmão [O.], encontrando respaldo em parte no próprio relato 
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do réu, quando admitiu ter batido na vítima, em razão dela não querer dormir no 

quarto com ele e por ter a impedido de sair.

Por tudo isso, tenho que restou devidamente comprovada a materialidade e 

autoria dos fatos narrados na denúncia, confi rmando-se, por todos os elementos 

acima explicitados, que o réu efetivamente molestou sexualmente a vítima em 

diversas ocasiões, a qual, na época, contava com apenas 13 (treze) anos de idade, 

bem como a agrediu fi sicamente por ela ter se negado a dormir com ele no quarto.

Dessa forma, revela-se correta a decisão condenatória, não merecendo 

acolhimento o pedido de absolvição por insufi ciência de provas.

[...]

Pois bem. No caso, conforme relato da vítima, o réu se deitava na mesma cama 

com ela e a abraçava por trás, vestido com uma bermuda, encostando seu órgão 

genital nas nádegas dela por cima da roupa.

Sendo assim, o ato praticado por ele, por mais repugnante que se revele, há que 

ser considerado superfi cial, não sendo sufi ciente para caracterizar o crime de estupro 

de vulnerável como pretende o órgão ministerial.

Com efeito, diante de um caso concreto é exigível do julgador uma valoração 

proporcional entre a gravidade da conduta, a lesão à vítima e às hipóteses 

abstratamente previstas em nossas leis.

Dessa forma, fazer com que o réu responda por um crime cuja pena mínima é 

de 8 (oito) anos de reclusão, sujeitando-o a possível imposição de regime inicial 

fechado, por ter encostado por trás, nas nádegas da vítima, ambos vestidos, não 

se mostra razoável (fl s. 326-335, destaquei).

III. Não incidência da Súmula n. 7 do STJ

Pela simples leitura dos trechos transcritos, percebe-se claramente que são 

incontroversas a prática deliberada e intencional de ato libidinoso contra a ofendida 

(esfregar o pênis no corpo) e a sua menoridade (13 anos de idade à época dos fatos).

Atento à constante aplicação do aludido enunciado sumular nas hipóteses 

em que o recurso especial ataca acórdão que afi rma não haver, ou haver, dolo na 

conduta do agente para determinado fi m ilícito, entendo que, no caso do delito 

em comento, todavia, outro não é o dolo do agente, ao praticar atos como o descrito 

nestes autos, senão o de satisfazer a sua lascívia. Vale dizer, em determinados crimes, 

a conduta do agente pode ensejar dúvida quanto ao objetivo pretendido, e, para 

a aferição da fi nalidade, imperioso se faz o exame do arcabouço probatório 

colacionado aos autos. Entretanto, julgo irrazoável, neste caso, afi rmar – após o 

reconhecimento de todos os elementos do tipo dispostos no art. 217-A, caput, do Código 

Penal – que a conduta não pode ter o mesmo tratamento destinado a atos libidinosos 

“mais graves”.
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Com efeito, mediante leitura do pensamento externado pelo Tribunal 

a quo, deduzo que houve, na verdade, uso de mera retórica para que não fosse 

aplicada pena mais rigorosa. Isso signifi ca que a Corte de origem – corroborando 

o que disse o Juízo de primeiro grau –, não obstante haja delineado e reconhecido a 

ocorrência de todos os elementos contidos naquele dispositivo do Código Penal, invocou 

a contravenção penal descrita no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, a fi m de 

livrar o acusado de reprimenda mais severa. Esse pensamento, a meu ver, revela 

nítida violação do art. 217-A, caput, do Código Penal, porquanto em nenhum 

trecho do acórdão se justifi cou, com apoio nas provas dos autos, que a intenção 

do agente não foi a de satisfazer sua lascívia; apenas se fez tal assertiva, o que, 

como dito, denota o uso de simples retórica para afastar a conclusão jurídica 

decorrente, logicamente, da realidade fática exposta no processo.

A própria conclusão esposada no acórdão atacado, acima destacada, deixa 

claro e bem delimitado todo o contexto fático em que o delito foi perpetrado; 

não há, portanto, que se falar na necessidade de reexame do arcabouço fático-probatório 

acostado aos autos. Aplicar-se-ia a Súmula n. 7 desta Corte caso houvesse 

controvérsia em torno dos fatos ou se imperiosa fosse a revisão probatória para 

a confi rmação do que foi relatado pela Corte de origem. Trata-se, portanto, 

de conferir outro enfoque, ou seja, outro valor à narrativa dos fatos (devidamente 

comprovada pelo Tribunal de origem), e não da efetiva imprescindibilidade de se 

reavaliarem as provas colacionadas, para entender que está, sim, conf igurada a 

vontade de agir do art. 217-A, caput, do Código Penal.

Este Superior Tribunal, em casos de similares crimes contra a dignidade 

sexual, afastou a Súmula n. 7 desta Corte. Confi ram-se: REsp n. 736.346/

MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJ 20/3/2006; REsp n. 1.105.360/SC, 

Rel. Ministro Felix Fischer; 5ª T., DJe 17/8/2009; REsp n. 1.580.298/GO, Rel. 

Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 24/5/2016 e REsp n. 1.561.653/SP, Rel. 

Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 24/5/2016.

IV. Art. 217-A, caput, do Código Penal

Ultrapassado o afastamento do enunciado sumular n. 7 desta Corte 

Superior, registro que a controvérsia se resume ao alcance da expressão “atos 

libidinosos diversos da conjunção carnal” para confi guração do crime descrito 

na antiga redação do art. 214 do Código Penal, hoje denominado estupro de 

vulnerável (art. 217-A do Código Penal).
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Ao considerar tal ato (esfregar o pênis no corpo da criança, por repetidas vezes 

ao longo de meses) de menor gravidade, a instância antecedente optou por não 

condenar o recorrido pela prática do referido delito, ao fundamento de “o ato 

praticado por ele, por mais repugnante que se revele, há que ser considerado superfi cial, 

não sendo sufi ciente para caracterizar o crime de estupro de vulnerável como pretende 

o órgão ministerial”.

Entendo que, ao assim proceder, a Corte de origem negou vigência à antiga 

redação do art. 217-A, caput, do Código Penal.

Efetivamente, julgar como ato libidinoso diverso da conjunção carnal 

somente as hipóteses em que há introdução do membro viril nas cavidades oral, 

vaginal ou anal da vítima não corresponde ao posicionamento do legislador, 

tampouco ao da doutrina e da jurisprudência acerca do tema.

Conforme ensina Cezar Roberto Bitencourt: “libidinoso é ato lascivo, 

voluptuoso, que objetiva prazer sexual, aliás, libidinoso é espécie do gênero atos 

de libidinagem, que envolve também a conjunção carnal” (Tratado de Direito 

Penal 4: Parte Especial - Dos crimes contra a dignidade sexual até dos crimes 

contra a fé pública. 7. ed., São Paulo: Saraiva, 2013, p. 52).

Ainda, sobre o delito em comento, na lição de André Estefam: “Cuida-

se de crime de forma livre, que admite, portanto, qualquer meio executório 

(inclusive a fraude). Não importa, ademais, se houve ou não consentimento 

para a prática do ato sexual. Se o agente se utilizar de violência ou grave ameaça 

contra a vítima, deverá tal circunstância ser considerada na dosagem da pena. 

[...] Atos libidinosos (diversos da conjunção carnal) são aqueles que tenham natureza 

sexual, como a felação, o coito anal, o beijo em partes pudendas, as carícias íntimas etc. 

Em nosso sentir, basta a natureza objetiva do ato; alei não exige que o autor do fato 

busque satisfazer sua lascívia” (Crimes Sexuais, São Paul: Saraiva, 2019, p. 64-65).

Desse modo, verifi co que a Corte de origem, ao afastar a ocorrência do delito 

em comento e julgar tratar-se de contravenção penal – com a simples afi rmação 

de que “fazer com que o réu responda por um crime cuja sanção mínima é de 

8 (oito) anos de reclusão, sujeitando-o a possível imposição de regime inicial 

fechado, por ter encostado por trás, nas nádegas da vítima, ambos vestidos, não 

se mostra razoável” –, foi de encontro ao propósito do legislador, nos ditames da Lei 

n. 12.015/2009, bem como ao entendimento da doutrina e da jurisprudência 

acerca do tema. Isso porque o Tribunal a quo pareceu, na verdade, considerar 

desproporcional punir o ato de esfregar (reiteradamente) o pênis no corpo de adolescente 

de 13 anos, em mais de uma oportunidade, com pena-base de 8 anos de reclusão.
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A argumentação lá externada revela a preocupação judicial com eventual 

desproporcionalidade da resposta punitiva, mas outra apreciação, sob diverso 

ângulo, poderá concluir que é desproporcional punir com penas iguais a prática 

de felação, de coito vaginal ou de coito anal, por exemplo. É dizer, o mesmo 

fenômeno pode engendrar análises bem diversas a partir da perspectiva de quem 

julga e de quem, democrática e legitimamente, estabeleceu, por meio normativo, 

uma política criminal consagradora de maior rigor punitivo no trato dos crimes 

contra a dignidade sexual.

Destaco haver sido vontade do constituinte e do legislador 

infraconstitucional punir com maior rigor os atos libidinosos cometidos contra 

vulnerável, como no caso dos autos, menor que, na época, contava 13 anos de idade.

Na lição de Rogerio Sanches Cunha, nos delitos sexuais, “precisa o 

aplicador aquilatar o caso concreto e concluir se o ato praticado foi capaz de 

ferir ou não a dignidade sexual da vítima” (Direito Penal – Parte Especial. 3. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 250). Assim, por se tratar de 

criança, creio que grande número de outros atos, diversos da conjunção carnal, 

contra vítima de tenra idade são capazes de lhe ocasionar graves consequências 

psicológicas e devem, portanto, ser punidos com maior rigor.

Diferentemente, a contravenção penal descrita no art. 65 da Lei de 

Contravenções Penais pressupõe a vontade de perturbar a tranquilidade de 

outrem, que, no meu sentir, jamais pode se referir a adolescente de 13 anos de idade.

Considero, ao contrário do decidido pela Corte de origem e também em 

respeito ao princípio da proporcionalidade, que a gravidade da conduta não pode 

ser considerada para a tipifi cação do delito, mas deve incidir na culpabilidade do 

agente, para aplicação da sanção penal.

É pacífi ca a compreensão de que o delito de estupro de vulnerável se consuma 

com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, 

conforme já consolidado por esta Corte Nacional. Confi ra-se:

[...]

III - Considerar como ato libidinoso diverso da conjunção carnal somente as 

hipóteses em que há introdução do membro viril nas cavidades oral, vaginal ou anal 

da vítima não corresponde ao entendimento do legislador, tampouco o da doutrina e 

da jurisprudência, acerca do tema.

IV - Conforme já consolidado por esta Corte Nacional: “o ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal, que caracteriza o delito tipifi cado no revogado art. 214 do Código 

Penal, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, 
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seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico 

entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso” (AgRg REsp 1.154.806/

RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 21/3/2012).

V - A contravenção penal descrita no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais 

pressupõe a vontade de perturbar a tranquilidade de outrem.

VI - Nega-se vigência ao artigo 214, c.c. o artigo 224, “a” (redação anterior à Lei n. 

12.015/2009), quando se desclassifi ca o delito para a referida contravenção, como na 

hipótese dos autos, em que, conforme descrito no acórdão a quo, o réu manipulou a 

vagina da vítima - que contava, à época, 7 anos de idade.

VII - A proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões 

sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida 

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

internacionais.

VIII - Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.371.413/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 

8/9/2014, destaquei.)

Ressalto, por fi m, que, em se tratando de vítima menor de 14 anos, como no 

caso dos autos, a proteção integral à criança e ao adolescente, em especial no 

que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado 

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

internacionais.

Com efeito, preceitua o art. 34, “b”, da Convenção Internacional sobre 

os Direitos da Criança, aprovada pela Resolução n. 44/25 da ONU, em 

20/11/1989, e internalizada no ordenamento jurídico nacional, mediante o 

Decreto Legislativo n. 28/1990, in verbis:

Os Estados-partes se comprometem a proteger a criança contra todas as 

formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados-parte tomarão, 

em especial, todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que 

sejam necessárias para impedir: [...] b) a exploração da criança na prostituição ou 

outras práticas sexuais ilegais; [...]

No mesmo sentido, o julgamento proferido pela Terceira Seção desta Corte 

Superior:

Embargos de divergência em recurso especial. Atentado violento ao pudor. 

Violência presumida. Consumação. Reexame fático. Desnecessidade. Prática de 

ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Ocorrência. Embargos de divergência 

providos.
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1. Incontroversos os fatos no julgamento da causa pelas instâncias ordinárias, 

e desnecessária a análise das provas que arrimaram o acórdão embargado, é 

de conhecer-se da impugnação, de sorte a obviar a divergência entre as turmas 

deste Tribunal acerca da confi guração do crime de atentado violento ao pudor 

(art. 214 do CP em sua redação anterior a Lei n. 12.015/2009).

2. É fi rme a orientação desta Corte de que a consumação do crime de atentado 

violento ao pudor ocorre com a prática dolosa de quaisquer espécies de atos 

libidinosos, inclusive toques e carícias na região genital da vítima com a fi nalidade de 

satisfação da lascívia.

3. Embargos de divergência providos para considerar consumado o crime de 

atentado violento ao pudor nos termos do acórdão paradigma, com a imposição 

ao réu de pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime 

semiaberto.

(EREsp n. 1.513.909/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 2/10/2018, 

destaquei)

Por conseguinte, entendo violado o art. 217-A, caput, do Código Penal, 

de modo que deve ser reconhecida a prática do delito de estupro de vulnerável, 

em relação à conduta descrita na exordial acusatória, cometido pelo réu contra a 

vítima [K. C. S].

V. Dispositivo

À vista do exposto, dou provimento ao recurso especial, para reconhecer a 

contrariedade do acórdão ao art. 217-A, caput, do Código Penal e condenar o 

ora recorrido como incurso nas penas desse dispositivo, e determino o retorno 

dos autos ao Tribunal de origem, a fi m de que proceda à dosimetria da pena.






