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NOTA DO AUTOR 

 

O presente trabalho, intitulado “Informativos STJ Comentados – Direito 

Penal e Direito Processual Penal 2017” possuí como objetivo realizar uma compilação 

dos julgados veiculados pelo Superior Tribunal de Justiça nos informativos ao longo do 

ano de 2017, tendo sido realizados comentários em todos referentes ao tema, desde o 

informativo 594 ao 615. 

São realizados breves comentários em cada julgado, destacando temas 

pertinentes a este, bem como ao final analisando-se ao julgado, com destaque aos 

entendimentos firmados pelos Nobres Julgadores. 

Não foram realizados comentários com juízo de valor e opiniões pessoais do 

autor, visto que não era o escopo do trabalho. 

Importante destacar que a presente obra não substitui o estudo doutrinário, 

jurisprudencial e legal, tendo a finalidade de complementação e atualização do estudo dos 

colegas advogados e também dos colegas bacharéis em Direito que estudam para a 

realização do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como àqueles que 

estudam, diariamente, para a realização de concursos públicos diversos. 

Por fim, deixo claro aos nobres colegas que a leitura e estudo dos presentes 

comentários deve ser feita com atenção às novidades legislativas e jurisprudenciais, posto 

que há possibilidade de mudança de entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça 

em relação aos temas analisados, ou mesmo mudanças legislativas que impliquem em 

necessária revisão dos temas. 

Ótimo estudo a todos os colegas! 
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I – CÓDIGO PENAL 

 

a) PARTE GERAL 

 

� Nexo de Causalidade. Crime de desmoronamento. 

 

1º. Crime culposo de desmoronamento e necessidade de demonstração do nexo de 
causalidade. 

Informativo 601 STJ. 

 

 

TEMA. Ação penal. Trancamento. Crime de desabamento ou 
desmoronamento (art. 256 do Código Penal). Atipicidade. 
Ausência de nexo causal e de elemento subjetivo. Nexo material 
ou jurídico não evidenciado. Omissão imprópria 
descaracterizada. 

PROCESSO: RHC 80.142-SP, Rel. Min. Maria Thereza de 
Assis Moura, por unanimidade, julgado em 28/3/2017, DJe 
4/4/2017. 

DESTAQUE STJ. “O representante legal de sociedade 
empresária contratante de empreitada não responde pelo 
delito de desabamento culposo ocorrido na obra contratada, 
quando não demonstrado o nexo causal, tampouco pode ser 
responsabilizado, na qualidade de garante, se não havia o 
dever legal de agir, a assunção voluntária de custódia ou 
mesmo a ingerência indevida sobre a consecução da obra.”1 

 

1. Crime de Desabamento ou Desmoronamento. 

 

O crime de desabamento ou desmoronamento está previsto no artigo 256 do 
Código Penal, sendo o caput a tipificação do crime em sua modalidade dolosa, 
fundamental, e no parágrafo único pune-se o crime a título de culpa. 

Art. 256. Código Penal. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a 
perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem: 

                                                           
1 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 20/12/2017, às 
10h40min. 
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Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Parágrafo único. Se o crime é culposo: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano. 

Trata-se de crime previsto, topograficamente, no Título VIII do Código Penal, 
consistente nos crimes contra a incolumidade pública, em seu Capítulo I, consistente em 
crimes de perigo comum. 

Conforme se extraí da própria redação do tipo penal, consiste em crime de 
perigo, posto que desnecessário o resultado danoso para a sua consumação, bastando a 
demonstração de perigo deste à vida, integridade física ou patrimônio de outrem. 

Nas lições do professor Cleber Masson, trata-se de crime de perigo concreto. 

“Os crimes são materiais ou causais. Consumam-se com a exposição a perigo 
da vida, da integridade física ou do patrimônio de pessoas indeterminadas em 
consequência do desabamento ou do desmoronamento. Cuidam-se também de 
crimes de perigo concreto, pois a probabilidade de dano não se presume, ao 

contrário, depende de efetiva comprovação.”2. 

Pela modalidade culposa, do parágrafo único do artigo 256, evidentemente, 
pune-se a conduta do agente que tenha atuado de modo imprudente, negligente ou 
imperito. Isto, pois, deve-se evitar a denominada responsabilidade penal objetiva, em que 
há a responsabilização criminal do agente mesmo quando não demonstrado qualquer 
elemento de dolo ou de culpa em sua conduta. 

 

2. Nexo de Causalidade.  

 

Para a boa análise do julgado ora em comento, faz-se necessário um breve 
estudo acerca das teorias da causalidade existentes e aplicáveis no ordenamento jurídico 
penal pátrio, sobretudo para fins de verificação do rompimento com a responsabilidade 
penal objetiva e a necessidade de demonstração de algum dos elementos da culpa para a 
responsabilização criminal do agente. 

Primeiramente, deve ser destacada a “Teoria dos Equivalentes Causais”, 
adotada, como regra, pelo Código Penal em seu artigo 13. 

Art. 13. Código Penal. 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. 

Por meio dessa teoria, causa do resultado seria toda aquela sem a qual este 
não teria ocorrido, perfazendo-se uma análise dos fatos anteriores. Assim, considera-se 
que se da subtração de um dos fatos anteriores, não surtir qualquer efeito no resultado, 

                                                           
2 MASSON, Cleber. Direito Penal – parte especial (arts. 213 a 359-H). Vol. 3. 7ª ed. rev. atual. ampl. 
Editora Métido, 2017. P. 258. 
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desse modo não deverá ser considerado causa. Lado outro, caso com a sua subtração haja 
modificação no resultado, será ele considerado causa deste. 

Nas lições de Cleber Masson: 

“E, para se constatar se algum acontecimento insere-se ou não no conceito de 
causa, emprega-se o “processo hipotético de eliminação”, desenvolvido em 
1894 pelo sueco Thyrén. Suprime-se mentalmente determinado fato que 
compõe o histórico do crime: se desaparecer o resultado naturalístico, é porque 
era também sua causa; todavia, se com a sua eliminação permanecer íntegro o 
resultado material, não se pode falar que aquele acontecimento atuou como sua 

causa.”3. 

Para evitar que haja a regressão ao infinito, visto que variadas seriam as 
causas do resultado naturalístico, sem que guardassem com este qualquer elemento 
volitivo, foi criada a teoria da “imputatio delicti”. 

Nas lições do mesmo professor: 

“(...). Para que um acontecimento ingresse na relação de causalidade, não basta 
a mera dependência física. Exige-se ainda a causalidade psíquica (imputatio 
delicti), é dizer, reclama-se a presença do dolo ou da culpa por parte do agente 
em relação ao resultado. De fato, a falta do dolo ou da culpa afasta a conduta, 

a qual, por seu turno, obsta a configuração do nexo causal.”.4 

Excepcionalmente, conforme se extraí do artigo 13, §1º do Código Penal, é 
adotada a denominada “Teoria da Causalidade Adequada”. 

Art. 13. Código Penal. (...). §1º. A superveniência de causa relativamente 
independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os 
fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. 

Trata-se de teoria aplicável nos casos em que haja concausas, ou seja, 
concorrência de causas independentes, causadoras do resultado. 

Causas independentes são aquelas que são capazes de por si próprias 
causarem o resultado naturalístico verificado. No caso de serem relativamente 
independentes, ou seja, uma causa é originária de uma atuação efetuada pelo agente, tendo 
esta concausa superveniente (posterior à atuação do agente) suficiência para a causação 
isolada do resultado, haverá a quebra e este não será imputado ao agente, em que pese lhe 
seja atribuído os fatos anteriores. 

Tendo em vista que essa teoria não guarda íntima relação com o julgado em 
comento, passamos diretamente à analise deste. 

 

3. Análise do Julgado. 

 

                                                           
3 MASSON, Cleber. Direito Penal – parte geral (arts. 1º a 120). Vol. 1. 11ª Ed. rev. atual. ampl. Editora 
Método, 2017. 
4 Ibdem. P. 259. 
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No julgamento do RHC 80.142/SP, a 6ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, em relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou o entendimento 
de que no caso de delito de desmoronamento de construção, em sua modalidade culposa 
(art. 256, parágrafo único do Código Penal), não é possível ser imputado ao representante 
legal da empresa contratante da empreitada, pelo simples fato dessa sua condição, a 
responsabilidade criminal pelos fatos ocorridos. 

Destacou-se que para ser possível a imputação deste resultado àquele agente, 
deveria haver a demonstração de dolo ou de culpa em sua conduta, evitando-se com isso 
a responsabilização penal objetiva. 

Ainda, restou destacado que o simples dever daquele agente de acompanhar 
a realização das obras, em especial acompanhar a atuação dos empregados da empreiteira 
contratada, com a finalidade de evitar infortúnios que eventualmente viessem a ocorrer, 
tal fato não implica em sua responsabilidade penal pelo desmoronamento, posto que sairia 
do âmbito de sua atuação. 

Por fim, ainda destacou-se a inexistência de demonstração de dever jurídico 
de evitar o resultado, previsto no artigo 13, §2º do Código Penal. 

Art. 13. Código Penal. (...). §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. 

Dessa forma, sem a demonstração precisa de elementos configuradores da 
culpa em sentido estrito àquele representante legal, inviável a sua responsabilização 
criminal pelo simples fato de ocupar essa função, evitando-se com isto a responsabilidade 
penal objetiva. 

 

Fontes: 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=71004903&num_registro=201700067543&data=20170404&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=70453315&num_registro=201700067543&data=20170404&tipo=91&formato=PD
F 

MASSON, Cleber. Direito Penal – parte geral (arts. 1º a 120). Vol. 1. 11ª Ed. rev. atual. 
ampl. Editora Método, 2017 

MASSON, Cleber. Direito Penal – parte especial (arts. 213 a 359-H). Vol. 3. 7ª ed. rev. 
atual.  
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� Dosimetria da Pena. 

 

2º. Inviável a utilização de elementares do crime para exasperação da pena base. 

Informativo 608 STJ. 

 

TEMA. Dosimetria. Valoração indevida de uma das 
circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis ao réu. 
Utilização de elementares inerentes aos tipos penais de concussão 
e corrupção passiva (obtenção de lucro fácil e cobiça) como 
motivos dos crimes. 

PROCESSO: EDv nos EREsp 1.196.136-RO, Rel. Min. 
Reynaldo Soares da Fonseca, por unanimidade, julgado em 
24/5/2017, DJe 1/8/2017. 

DESTAQUE STJ. “A obtenção de lucro fácil e a cobiça 
constituem elementares dos tipos de concussão e corrupção 
passiva (arts. 316 e 317 do CP), sendo indevido utilizá-las, 
para exasperação da pena-base, no momento em que 
analisados os motivos do crime – circunstância judicial 
prevista no art. 59 do CP.” 

 

1. Dosimetria da Pena. 

 

A dosimetria da pena, no sistema penal brasileiro, segue o sistema trifásico, 
tendo encampado o sistema preconizado por Nelson Hungria na fixação da pena. 

Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste 
Código; em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e 
agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. 

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição 
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma 
só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 

Primeiramente, analisa-se as denominadas circunstâncias judiciais, previstas 
no artigo 59 do Código Penal, por meio das quais o julgador alcançará a denominada pena 
base, segundo os critérios previstos naquela artigo. 

Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, 
à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do 
crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja 
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: 

I – as penas aplicáveis dentre as cominadas; 
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II – a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; 

III – o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade; 

IV – a substituição da pena privativa de liberdade aplicada, por outra espécie 
de pena, se cabível. 

Assim é que o magistrado, analisando de modo fundamento e detido as 
mencionadas circunstâncias judiciais, verificará se são elas favoráveis ou desfavoráveis 
ao réu, podendo transitar desde o mínimo legal até o máximo da pena abstratamente 
cominada ao crime, desde que o faça com fundamentação idônea e concreta, posto que se 
rejeita a utilização de fundamentação abstrata para a exasperação da pena base. 

Seguindo a dosimetria da pena, passa-se a análise das denominadas 
circunstâncias agravantes e atenuantes de pena. As primeiras são previstas no artigo 61 e 
62 do Código Penal, e acabam por agravar a pena do réu; ao passo que as últimas estão 
previstas nos artigos 65 e 66 do mesmo código, atenuando a reprimenda. 

Importante mencionar que o artigo 66 do Código Penal veicula a denominada 
circunstância atenuante inominada, posto que não veicula uma hipótese específica para a 
sua incidência, podendo ser verificada no caso concreto pelo magistrado, a partir da 
consideração de situações relevantes, de onde se extraí inclusive a fundamentação para a 
atenuante da coculpabilidade. 

Nesta segunda fase de dosimetria da pena, por não haver expressa disposição 
acerca do quantum de diminuição ou de aumento de pena, entende a doutrina majoritária, 
seguida pela jurisprudência (inclusive com entendimento sumulado pelo enunciado 231 
do Superior Tribunal de Justiça), que essas não podem atenuar além do mínimo legal e 
nem agravar mais do que o máximo de pena previsto abstratamente ao crime. 

Por fim, tem-se a derradeira terceira fase de dosimetria da pena, por meio da 
qual são consideradas as causas especiais de aumento de pena ou de diminuição desta. 
Nesta etapa, há a previsão em abstrato de hipótese legal de incidência de alguma causa 
que, prevendo expressamente o quantum de aumento ou de diminuição, acabe por 
modificar a pena do agente, aumentando ou diminuindo esta. 

A título de exemplo, tem-se a causa especial de diminuição de pena do tráfico 
privilegiado, do artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, ou então a causa especial de aumento 
de pena do roubo com o uso de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º, inciso I do 
Código Penal. 

Havendo a incidência de alguma dessas causas, pode haver a diminuição desta 
aquém do mínimo legal ou mesmo o aumento além do máximo de pena abstratamente 
cominada. 

 

2. Crimes de concussão e de corrupção passiva. Analise do julgado. 

 

Os crimes de concussão e de corrupção passiva estão previstos, 
respectivamente, nos artigos 316 e 317 do Código Penal, possuindo a seguinte redação. 
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Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão 
dela, vantagem indevida: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 

 

Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, 
mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

Em relação a referidos crimes, e conforme se extraí do voto do Ministro 
Relator Reynaldo Soares da Fonseca, a intenção do agente de obter lucro fácil constitui, 
em si mesma, elementar do crime em questão. 

“Com efeito, embora inseridos no Código Penal no Título dos crimes contra a 
administração pública, tanto a concussão (art. 316, CP) quanto a corrupção 
passiva (art. 317, CP) possuem várias das características dos crimes contra o 
patrimônio, com a peculiaridade da qualificação do agente como servidor 
público. Assim sendo, no exame das circunstâncias judiciais envolvendo a 
prática desses dois delitos, a jurisprudência desta Corte vem entendendo que a 
cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares dos 
delitos, não podendo, assim, serem utilizadas novamente na apreciação das 
circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base. Nesse sentido, 
entre outros, os seguintes precedentes:”5 

Quando do julgamento dos Embargos de Divergência nos Embargos de 
Divergência em Recurso Especial 2010/0100376-2, a Terceira Seção do Superior 
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ao ser considerada a intenção de lucro 
fácil como circunstância judicial desfavorável nos crimes de concussão e de corrupção 
passiva, em especial quanto aos motivos do crime, incide em equívoco a condenação, 
tendo em vista que, sendo aquela elementar do próprio crime, prevista de modo implícito 
abstratamente, não pode ser utilizada novamente para exasperar a pena base, sob pena de 
incorrer em indevido bis in idem. 

 

Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=73288096&num_registro=201001003762&data=20170801&tipo=5&formato=PDF 

                                                           
5 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=73288033
&num_registro=201001003762&data=20170801&tipo=51&formato=PDF> Acesso em 10/01/2018, às 
16h00min. 
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Voto Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=73288033&num_registro=201001003762&data=20170801&tipo=51&formato=PD
F 
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� Efeito da Condenação Penal. 

 

3º. Pena de perda do cargo público – art. 92, I do CP. 

Informativo 599 STJ. 

 

TEMA. Pena de perda do cargo público. Restrição ao cargo 
exercido no momento do delito. Art. 92 do CP. 

PROCESSO: REsp 1.452.935-PE, Rel. Min. Reynaldo Soares 
da Fonseca, por unanimidade, julgado em 14/3/2017, DJe 
17/3/2017. 

DESTAQUE STJ. “Pena de perda do cargo público. Restrição 
ao cargo exercido no momento do delito. Art. 92 do CP.” 

 

1. Análise do Julgado. 

Um dos efeitos possíveis pelo advento de decisão condenatória transitada em 
julgado se refere à perda do cargo, função pública ou mandato eletivo do agente, na forma 
como preconizada pelo artigo 92, inciso I, alíneas “a” e “b” do Código Penal. 

Conforme anotado pelo julgamento do REsp 1.452.935/PE, a 5ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a perda do cargo/função pública 
ou mandato eletivo, na forma daquele artigo 92, inciso I, deve guardar relação com o 
cargo ou função que o agente exercia no momento dos fatos, sendo que se for outro 
cargo/função pública ou mandato eletivo, que nenhuma relação tenha com o antecedente, 
não será possível a incidência deste efeito. 

No entanto, deixou assente que, mesmo se tratando de cargo/função pública 
ou mandato eletivo diverso, mas que guarde alguma relação de proximidade com aquele 
que era exercido no momento dos fatos, mesmo assim será possível a incidência do efeito 
de perda daqueles, do artigo 92, inciso I do Código Penal, tendo em vista que se visa, 
sobretudo, evitar a perpetuação criminosa, a qual estaria em risco com a manutenção do 
agente neste novo cargo. 

 

Informativo 599 STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=68718538&num_registro=201401087580&data=20170317&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=68718526&num_registro=201401087580&data=20170317&tipo=51&formato=PD
F 



11 

 

Informativos STJ Comentados  Vinicius Pascueto Amaral 
 

b) PARTE ESPECIAL 

 

� Crime de Extorsão. 

 

4º. Crime de extorsão mediante grave ameaça de causar mal espiritual. 

Informativo 598 STJ. 

 

TEMA. Extorsão mediante mal espiritual. Ineficácia da ameaça 
não configurada. Vítima que, coagida, efetuou pagamento da 
indevida vantagem econômica. 

PROCESSO: REsp 1.299.021-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti 
Cruz, por unanimidade, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017. 

DESTAQUE STJ. “Configura o delito de extorsão (art. 158 do 
CP) a conduta de agente que submete vítima à grave ameaça 
espiritual que se revelou idônea a atemorizá-la e compeli-la a 
realizar o pagamento de vantagem econômica indevida.” 

 

1. Crime de Extorsão – Artigo 158 do Código Penal. 

 

O crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal, se configura 
quando o agente constrange alguém, mediante a utilização de violência ou de grave 
ameaça, tendo como objetivo a obtenção de vantagem econômica, a fazer ou a tolerar que 
se faça algo ou alguma coisa. 

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o 
intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, 
tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

Conforme destacado pela jurisprudência nacional, o referido delito consiste 
em crime formal, que se consuma com já com a própria violência ou ameaça tendente a 
constranger a vítima ou outrem para atingir aquela, sendo que a obtenção da vantagem 
econômica pretendida e considerado como mero exaurimento do crime, apto a ser 
verificado quando da dosimetria da pena (art. 59 do Código Penal), mas não quanto à 
consumação do crime, posto que esta já restará configurada. 
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Sumula 96. STJ. O crime de extorsão consuma-se independentemente da 
obtenção da vantagem indevida.6 

Importante, ainda, é a diferenciação que deve ser considerada entre o crime 
de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal, e o crime de roubo, previsto no 
artigo 157 do mesmo código, imediatamente anterior. 

O crime de extorsão, como destacado, se configura mediante a utilização de 
violência ou de grave ameaça, por meio da qual o agente constrange alguém a fazer ou a 
permitir que se faça algo. 

Já o crime de roubo, previsto em sua modalidade fundamental no caput 
daquele artigo 157 do Código Penal, consiste, diferentemente, na utilização da grave 
ameaça ou violência para o fim de o próprio agente subtrair coisa alheia móvel da vítima. 

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave 
ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, 
reduzido à impossibilidade de resistência: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

Desse modo, vê-se claramente que a diferença entre os tipos penais encontra-
se, substancialmente, na atitude do agente e da vítima, posto que na extorsão há o 
constrangimento por parte do agente e a vítima é quem entrega ou faz algo que consista 
em vantagem econômica para o criminoso; já no roubo a subtração parte por meio do 
próprio agente, utilizando-se da violência ou da grave ameaça. 

A título de curiosidade, na hipótese em que o agente tenha rendido a vítima, 
com violência ou grave ameaça, a exemplo da simulação do porte de arma de fogo, e esta 
venha a entregar a coisa ao criminoso, a doutrina nacional considera que há a 
configuração do crime de roubo, e não de extorsão, posto que não há outra conduta a ser 
realizada pela própria vítima. 

“Todavia, se houve a entrega do bem, mas isto não era indispensável, pois a 
vítima não tinha nenhuma opção, pois, se não o entregasse, o sujeito poderia 
de imediato toma-lo à força, o crime será de roubo. (...).”.7 

 

2. Análise do julgado.  

 

No julgamento do REsp 1.299.021/SP, a 6ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, restou destacado que, apesar de a liberdade religiosa ser garantida e protegida 
pela Constituição Federal, artigo 5º, incisos VI, VII e VIII, este direito não pode ser 
utilizado com excesso, a justificar inclusive a prática criminosa. 

                                                           
6 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-
2010_7_capSumula96.pdf>. Acesso em 19/12/2017, às 13h00min. 
7 MASSON, Cleber. Direito Penal – parte especial (arts. 121 a 212). Vol. 2. 10ª Ed. Ver. Atual. Ampl. 
Editora Método, 2017. P. 487. 
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“O trabalho espiritual, quando relacionado a algum tipo de credo ou religião, 
pode ser exercido livremente, porquanto a Constituição Federal assegura a 
todos a liberdade de crença e de culto. No entanto, na hipótese dos autos, a teor 
do enquadramento fático do acórdão, houve excesso no exercício dessa 
garantia constitucional, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, 
o que caracteriza o crime do art. 158 do CPP.”8 

No caso, segundo destacado no Voto do Ministro Relator, Rogério Schietti 
Cruz, houve excesso criminoso por parte da agente espiritual, a qual inclusive se utilizou 
de grave ameaça, consistente em causar mal injusto e grave, inclusive espiritualmente, 
fazendo com que a vítima lhe entregasse vultuosas quantias em dinheiro, tendo como 
objetivo acalmar esse temor espiritual. 

Dessa forma, para a referida Turma, ao ser constatado a utilização da fé 
religiosa da vítima como forma de causar-lhe real temor espiritual, tendo sido configurada 
inclusive grave ameaça de mal injusto e grave à vítima, apto a fazer com que esta 
entregasse a vantagem econômica pretendida pela ré, evidente a configuração do crime 
de extorsão, do artigo 158 do Código Penal. 

 

Fontes: 

 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=69470208&num_registro=201200029226&data=20170223&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Rogério Schietti Cruz: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=66603152&num_registro=201200029226&data=20170223&tipo=91&formato=PD
F 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Acessível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=666031

52&num_registro=201200029226&data=20170223&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em 19/12/2017, às 

13h30min. 
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� Crime de Falsidade Ideológica. 

 

5º. Informação inverídica em Curriculum Lattes não configura crime de falsidade 
ideológica. 

Informativo 610 STJ 

 

TEMA. Crime de falsidade ideológica. Currículo Lattes. Dado 
que não condiz com a realidade. Conduta atípica. 

PROCESSO: RHC 81.451-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de 
Assis Moura, por unanimidade, julgado em 22/8/2017, DJe 
31/8/2017. 

DESTAQUE STJ. “Crime de falsidade ideológica. Não é típica 
a conduta de inserir, em currículo Lattes, dado que não condiz 
com a realidade.” 

 

1. Crime de Falsidade Ideológica. 

 

O crime de falsidade ideológica está previsto no artigo 299 do Código Penal, 
sendo consistente na conduta do agente que insere ou faz inserir, em documento público 
ou particular, declaração que seja falsa ou diversa daquela que nele deveria constar, bem 
como engloba a conduta do agente que omite nesses documentos declaração que neles 
deveriam constar. 

Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que 
devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 
verdade sobre fato juridicamente relevante: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, 
e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular. 

Veja, então, que a conduta do agente consiste na falseabilidade das 
informações constantes do documento público ou particular, sendo este, em sua essência 
material, verdadeiro. Ainda, importante destacar que a conduta engloba tanto a ação como 
a omissão, posto que tanto o fazer como o omitir são previstos como núcleo do tipo penal, 
configurando a conduta criminosa quando presente o dolo e, ainda, o especial fim de agir 
consistente em prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante. 

 

2. Análise do Julgado. 
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Quando do julgamento do Recurso Ordinário e Habeas corpus n. 81.451/RJ, 
a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, analisando a situação em que o agente teria 
introduzido informações inverídicas em seu curriculum lattes, consistente naquele 
veiculado em meio eletrônico, firmou o entendimento de que o fato de estas informações 
poderem ser confrontadas pelo destinatário faz com que não reste configurado do crime 
de falsidade ideológica em questão. 

Ainda, entendeu a Turma, conforme se extraí pelo Voto da Ministra Relatora 
Maria Thereza de Assis Moura, que o curriculum lattes, veiculado pela plataforma 
eletrônica CNPq, não consiste em documento, faltando desse modo elementar necessária 
à configuração do tipo penal do artigo 299 do Código Penal. Aduz, inclusive, que referido 
currículo não poderia ser tampouco considerado como documento eletrônico, visto que 
lhe falta elemento necessário de assinatura eletrônica, motivo este que impede que seja 
considerado objeto material do crime de falso em questão. 

Nos dizeres da Excelentíssima Ministra: 

“Com efeito, falta o objeto material do tipo, é dizer, o documento. A plataforma 
Lattes, como se sabe, é virtual e nela o usuário, mediante imposição do "login" 
e senha, insere as informações. Não se trata, portanto, de um escrito palpável, 
ou seja, um papel do mundo real, mas de uma página em um sítio eletrônico. 
E, embora possa existir "documento eletrônico", não está ele presente no caso 
concreto, porquanto somente pode ser assim denominado aquele constante de 
página ou sítio na rede mundial de computadores que possa ter sua 
autenticidade aferida por assinatura digital.”9 

Complementa a Ministra Relatora aduzindo que mesmo que fosse 
considerado documento para os fins da tipificação penal, o fato de as informações 
introduzidas no curriculum lattes poderem ser averiguadas pelo destinatário, não fazendo 
provas por si só, impede configuração do tipo penal em questão. 

“Mas ainda que pudesse o currículo Lattes ser considerado um documento 
digital válido para fins jurídicos, especialmente aqui, para fins penais, tem-se 
que, como qualquer currículo, seja clássico (papel escrito) ou digital, é passível 
de averiguação, ou seja, as informações nele contidas deverão ser objeto de 
aferição por quem nelas tem interesse, o que denota atipicidade.” 

Assim sendo, informação inverídica introduzida em curriculum lattes não 
configura o crime de falsidade ideológica. No entanto, pode configurar outros crimes a 
depender do caso concreto, como por exemplo estelionato caso haja a obtenção de 
vantagem econômica ilícita pelo agente e prejuízo à vítima. 

 

Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

                                                           
9 Acessível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=751134

88&num_registro=201700438088&data=20170831&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em 12/01/2018, às 

10h30min. 
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Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=75838015&num_registro=201700438088&data=20170831&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=75113488&num_registro=201700438088&data=20170831&tipo=91&formato=PD
F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Informativos STJ Comentados  Vinicius Pascueto Amaral 
 

� Crime de Peculato. 

 

6º. Crime de peculato e justa causa – reflexos em verbas com natureza semelhante a 
tributária. 

 

Informativo 611 STJ. 

 

TEMA. Crime de peculato em continuidade delitiva. Tabelião. 
Ausência de repasse de verbas destinadas ao Fundo de 
Desenvolvimento do Judiciário Estadual. Trancamento da ação 
penal. Falta de justa causa.  

PROCESSO: RHC 75.768-RN, Rel. Min. Antônio Saldanha 
Palheiro, por maioria, julgado em 15/8/2017, DJe 11/9/2017. 

DESTAQUE STJ. “A ação penal que apura a prática de crime 
de peculato de quantia de natureza sui generis com estreita 
derivação tributária, por suposta apropriação, por Tabelião, 
de valores públicos pertencentes a Fundo de Desenvolvimento 
do Judiciário deve ser suspensa enquanto o débito estiver 
pendente de deliberação na esfera administrativa em razão de 
parcelamento perante a Procuradoria do Estado.”10 

 

1. Crime de Peculato. 

 

O crime de peculato encontra previsão no artigo 312 do Código Penal, sendo 
considerado crime praticado por funcionário público contra a Administração Pública em 
geral. 

Art. 312. CP. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer 
outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, 
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

§1º. Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a 
posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, 
em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a 
qualidade de funcionário. 

Dessa forma, há três modalidades fundamentais do crime de peculato, sendo 
a primeira o peculato apropriação, por meio da qual o funcionário público se apropria de 

                                                           
10 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 15/01/2018, às 
10h50min. 
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valores recebidos por decorrência de suas funções; o peculato desvio, por meio do qual 
referido funcionário desvia esses valores em proveito próprio ou alheio; e por último o 
peculato furto, por meio do qual há a subtração desses valores, por decorrência de 
facilidade proporcionada pela qualidade de funcionário público. 

Importante destacar que ao peculato doloso (artigos 312, caput e §1º do 
Código Penal) não é aplicável a extinção da punibilidade ou redução de pena prevista no 
§3º daquele artigo, a qual somente se destina ao peculato culposo, prevista em seu §2º. 

 

2. Análise do Julgado. 

 

Quando do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas corpus n. 
75.768/RN, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, analisou à situação em que o 
paciente havia sido denunciado por suposto cometimento de crime de peculato doloso em 
continuidade delitiva, tendo em vista que, em decorrência de suas funções como Tabelião, 
teria desviado valores pertencentes ao Fundo de Desenvolvimento Judiciário Estadual, 
posto não ter havido o repasse dos valores recolhidos pelos contribuintes neste fundo ao 
Tribunal de Justiça. 

Segundo demonstrado pelo voto do Ministro Relator Antônio Saldanha 
Palheiro, os valores recolhidos a este fundo, conforme previsão do artigo 3º, da Lei 
9.278/2009, possuem natureza sui generis, posto que, em que pese não estritamente 
tributários, possuem feição desta natureza. 

“Esse primeiro panorama delineado conduz à assertiva que, em análise do art. 
3º da Lei estadual n. 9.278/2009, os valores versados nestes autos possuem 
patente natureza sui generis , porém, guardam estreita derivação tributária, 
ainda que parcialmente, uma vez que inexiste qualquer previsão acerca de 
quais verbas submetidas ao rol do aludido dispositivo estariam sob 
responsabilidade de repasse do Tabelião, inviabilizando, com isso, melhor 
definição quanto sua natureza jurídica.”11 

E por decorrência desta natureza sui generis, com alta feição tributária dos 
valores repassados ao Fundo de Desenvolvimento Judiciário Estadual, em que pena não 
se amoldar diretamente ao conteúdo da Súmula Vinculante n. 24/STF, posto que esta se 
refere a natureza tributária, a solução dada pela súmula mereceu aplicação ao caso posto 
em análise, ou seja, necessário aguardar o deslinde da solução administrativa, com o 
lançamento de valores, para só então passar-se a análise da feição criminal da conduta. 

“Assim sendo, a imputação penal em exame deve se submeter à mesma ratio 
que deu origem ao verbete n. 24 de súmula vinculante do STF, já que os fatos 
narrados na inaugural acusatória pressupõem a apropriação de valores de 

                                                           
11 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=70997971
&num_registro=201602386255&data=20170911&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em 15/01/2018, às 
11h05min. 
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natureza sui generis , porém, com substancial carga tributária, possibilitando, 
inclusive, o parcelamento do débito perante a Administração.”12 

Dessa forma, concluiu a Turma que não há justa causa para o início da ação 
penal atinente a supostos desvios por funcionário público competente em relação a 
valores repassados ao Fundo de Desenvolvimento Judiciário Estadual, enquanto não 
houver o término de deliberação na esfera administrativa acerca dos valores, em especial 
quanto ao parcelamento destes. 

 

 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=71143348&num_registro=201602386255&data=20170911&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Antônio Saldanha Palheiro: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=70997971&num_registro=201602386255&data=20170911&tipo=51&formato=PD
F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Ibidem. 
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� Crime de Desacato. 

 

7º. Crime de desacato e persistência da tipificação penal. 

Informativo 607 STJ. 

 

TEMA. Manutenção da tipificação do crime de desacato no 
ordenamento jurídico. Direitos humanos. Pacto de São José da 
Costa Rica (PSJCR). Direito à liberdade de expressão que não se 
revela absoluto. Controle de convencionalidade. Inexistência de 
decisão proferida pela corte (IDH). Ausência de força vinculante. 
Preenchimento das condições antevistas no art. 13.2 do PSJCR. 
Incolumidade do crime de desacato pelo ordenamento jurídico 
pátrio, nos termos em que disposto no art. 331 do Código Penal. 

PROCESSO: HC 379.269-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, Rel. para acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, 
por maioria, julgado em 24/5/2017, DJe 30/6/2017. 

DESTAQUE STJ. “Não há incompatibilidade do crime de 
desacato (art. 331 do CP) com as normativas internacionais 
previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos 
(CADH).”13 

 

1. Crime de Desacato. 

 

O crime de desacato encontra-se inserido no capítulo atinente aos crimes 
praticados pro particular contra a Administração em geral, e a sua tipificação se extraí do 
artigo 331 do Código Penal. 

Art. 331. CP. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em 
razão dela: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. 

A discussão travada nos informativos em comento consiste em analisar se o 
referido crime persiste, ou não, tipificado em nosso ordenamento jurídico, ou se houve o 
seu afastamento por decorrência de inconvencionalidade, decorrente de eventual 
incompatibilidade para com o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos. 

Artigo 13.  Liberdade de pensamento e de expressão 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão.  Esse direito 
compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda 

                                                           
13 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 28/12/2017, às 
14h00min. 
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natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em 
forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a 
censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente 
fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: 
a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou 
b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral 
   públicas. 
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais 
como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de 
freqüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de 
informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação 
e a circulação de idéias e opiniões. 
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo 
exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da 
adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 
5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia 
ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à 
hostilidade, ao crime ou à violência.14 
 

 

2. Informativo 596 STJ.15 

 

No informativo 596 do STJ (não comentado de modo autônomo), houve a 
veiculação de decisão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, entendendo que o 
crime de desacato seria incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, 
e por isso, dada a sua inconvencionalidade, não mais subsistente em nosso ordenamento 
jurídico. 

Isto, pois, conforme havia entendido a Turma, por ser a Convenção 
Americana de Direitos Humanos tratado internacional sobre direitos humanos não 
incorporado pelo quórum do artigo 5º, §3º da Constituição Federal, goza de caráter 
supralegal, o que inclusive já foi objeto de decisão pelo Supremo Tribunal Federal. 

Desse modo, a Turma entendeu que o crime do artigo 331 do Código Penal 
(desacato) seria incompatível com o artigo 13 da mencionada Convenção Americana, 
motivo pelo qual aquele não mais subsistiria. Inclusive, segundo noticiado pela Turma na 
decisão do julgado, a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos já havia 
decidido, por várias vezes, acerca da prevalência da liberdade de expressão em relação à 
tipificações penais semelhantes ao crime de desacato. 

Assim sendo, naquele informativo havia a notícia de que o crime de desacato 
era incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos e, por isso, não mais 
subsistente em nosso ordenamento jurídico. 

 

                                                           
14 Acessível em: <http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em 
28/12/2017, às 14h45min. 
15 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 28/12/2017, 

às 14h20min. 
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3. Análise do Julgado. 

 

Quando do julgamento do Habeas corpus n. 379.269/MS, pela 3ª Seção do 
Superior Tribunal de Justiça, diferentemente do entendimento anteriormente veiculado 
pelo informativo 596 do STJ, firmou-se novo entendimento, no sentido de que o crime de 
desacato, tipificado pelo artigo 331 do Código Penal, não foi afastado pela Convenção 
Americana de Direitos Humanos, mantendo-se íntegro no ordenamento jurídico pátrio. 

Isto, pois, conforme destacado pelo julgado em comento, há dois órgãos no 
Sistema Americano de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH), a qual não possuí função jurisdicional, e a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos (IDH), a qual por sua vez possui essa função jurisdicional. 

Além disso, destacou-se no julgado que há várias formas de decisão desses 
órgãos, sendo que dentre elas há a decisão de “recomendação”, a qual não possui caráter 
vinculante ao Estado para o qual é emanada, mas sim um caráter moral, de recomendação 
para adequação às disposições da Convenção. 

Dentro do assunto relativo ao crime de desacato, destacou-se que as decisões 
veiculadas, dando conta de que haveria incompatibilidade entre o crime em questão e a 
liberdade de expressão, do artigo 13 da mencionada Convenção, se deu em caráter de 
“recomendação”, logo sem possuir força vinculante. Ademais, as decisões foram 
emanadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e não pela Corte, o que 
afasta o próprio caráter jurisdicional dessa decisão. 

Mostrou-se que não há propriamente uma decisão da Corte Interamericana 
dando conta quanto ao crime de desacato, mas há decisões dessa Corte que evidenciam 
que a liberdade de expressão não se traduz em direito absoluto, o que ensejaria na 
manutenção do crime de desacato em nosso ordenamento jurídico penal. 

Assim sendo, tendo em vista a inexistência de decisão em caráter vinculante 
dando conta da inviabilidade de tipificação do desacato, bem como as destacadas decisões 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos evidenciando o caráter não absoluto da 
liberdade de expressão, entendeu a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça que não há 
qualquer incompatibilidade da manutenção da tipificação do crime de desacato em nosso 
ordenamento jurídico, mantendo-se íntegro este. 

 

Fontes. 

Informativo 596 STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Informativo 607 STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão (Info. 607): 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=73399234&num_registro=201603035423&data=20170630&tipo=5&formato=PDF 
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Voto Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca (Info. 607): 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=69211244&num_registro=201603035423&data=20170630&tipo=51&formato=PD
F 
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II – LEI DE DROGAS. LEI 11.343/2006. 

 

� Causa de aumento de pena. 

 

8º. Tráfico de Drogas. Conflito aparente de normas: artigo 40, inciso IV da Lei 
11.343/2006 x Art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Princípio da 
Especialidade. 

Informativo 595 STJ. 

 

TEMA. Tráfico de drogas e corrupção de menores. Causa de 
aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas e crime de 
corrupção de menores. Princípio da especialidade. 

Processo: REsp 1.622.781-MT, Rel. Min. Sebastião Reis 
Júnior, por unanimidade, julgado em 22/11/2016, DJe 
12/12/2016. 

Destaque STJ. 

“Na hipótese de o delito praticado pelo agente e pelo menor 
de 18 anos não estar previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de 
Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção 
de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um 
desses artigos (33 a 37), não será possível a condenação por 
aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base 
no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.”16 

 

1. Tráfico ilícito de entorpecentes e aumento de pena pelo concurso com menor. 

 

A Lei 11.343/2006, em seu artigo 40, inciso VI17, prevê como causa especial 
de aumento de pena, a ser considerada na 3ª fase da dosimetria da pena no que tange aos 
crimes dos artigos 33 a 37 daquela lei, a prática pelo agente imputável de qualquer destas 
condutas envolvendo ou visando a atingir criança ou adolescente, ou quem tenha, por 
qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e de 
determinação. 

                                                           
16 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 13/12/2017, às 
10h00min. 
17 Art. 40. Lei 11.343/2006. As penas previstas nos incisos 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto 
a dois terços, se: (...); VI – sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, 
por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. 
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Desse modo, e tendo em vista a vulnerabilidade que atinge a referidos 
indivíduos, o legislador nacional, considerando a maior reprovabilidade da conduta do 
agente que prática crimes de traficância envolvendo ou visando a atingir pessoas menores 
de 18 (dezoito) anos ou de qualquer outra forma vulneráveis, previu essa causa especial 
de aumento de pena. 

No entanto, em análise das leis especiais existentes no ordenamento pátrio, 
em especial no que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), 
em seu artigo 244-B18 há a previsão da tipificação da conduta do agente que pratique 
crimes com o envolvimento de criança ou adolescente, tipo penal que recebe o nomen 
iuris de corrupção de menores. 

Desta forma, vê-se a existência de conflito aparente de normas penais, tendo 
em vista que se pune, no caso, a mesma conduta por meio de duas normas diferentes, uma 
consistente em uma causa especial de aumento de pena e a outra em delito autônomo. A 
aplicação concomitante de referidas leis implicaria em evidente bis in idem, o que deve 
ser rechaçado no sistema jurídico penal pátrio. 

 

2. Análise do Julgado. 

 

Assim sendo, tendo em vista a discussão acima destacada, a 6ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp 1.622.781/MT, firmou o 
entendimento de que, quando o agente imputável tiver cometido o crime envolvendo ou 
visando a atingir pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade, e o crime cometido for 
aqueles previstos nos artigos 33 a 37 da Lei 11.343/2006, por decorrência do princípio da 
especialidade deverá ser aplicada a causa especial de aumento de pena, não se 
considerando como crime autônomo do ECA a referida conduta. 

No entanto, se a sua prática envolver a qualquer outro delito da Lei de Drogas 
que não aqueles acima destacados, não incidirá a causa especial de aumento de pena do 
artigo 40, inciso VI daquela lei, mas sim restará configurado o crime autônomo de 
corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do ECA. 

 

Fontes. 

Informativo: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=66172756&num_registro=201602267520&data=20161212&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Sebastião Reis Junior: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen

                                                           
18 Art. 244-B. ECA. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando 
infração penal ou induzindo-o a pratica-la: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
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cial=66172380&num_registro=201602267520&data=20161212&tipo=51&formato=PD
F 
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� Tráfico e hediondez. 

 

9º. Tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado e hediondez. 

Informativo 595 STJ. 

 

TEMA: Tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada. Art. 
33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Crime não equiparado a hediondo. 
Entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do HC 118.533-MS. Revisão do tema analisado pela 
Terceira Seção sob o rito dos recursos repetitivos. Tema 600. 

PROCESSO: Pet 11.796-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 
23/11/2016, DJe 29/11/2016. 

DESTAQUE STJ. “O tráfico ilícito de drogas na sua forma 
privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime 
equiparado a hediondo e, por conseguinte, deve ser cancelado 
o Enunciado 512 da Súmula do Superior Tribunal de 
Justiça.” 

 

1. Tráfico Privilegiado. 

 

O denominado crime de “Tráfico Privilegiado” encontra previsão no artigo 
33, §4º da Lei 11.343/200619, sendo considerado modalidade de crime de tráfico de drogas 
mais brando, por decorrência de circunstâncias pessoais do sujeito passivo, tais como a 
primariedade e a não dedicação a atividades criminosas, motivo pelo qual há uma redução 
da pena na terceira fase da dosimetria. 

Por decorrência de expresso mandamento constitucional (art. 5º, inciso XLIII 
da Constituição Federal20), o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em sua modalidade 

                                                           
19Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar: 
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 
dias-multa. (...)  
§ 4o  Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a 
dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons 
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.     (Vide 
Resolução nº 5, de 2012) 
20  XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem 
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fundamental, é considerado como equiparado a hediondos, merecendo a aplicação do 
rigor da Lei 8.072/1990. 

No entanto, no que diz respeito ao artigo 33, §4º da Lei de Drogas, consistente 
no tráfico privilegiado, os Tribunais de Superposição, nos últimos anos, debruçaram-se 
sobre o tema relacionado à hediondez, ou não, da conduta. 

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça entendia que a referida conduta 
deveria ser considerada como equiparada a crime hediondo, havendo, inclusive, editado 
súmula encampando esse entendimento. 

Súmula 512. STJ. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 
33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de 
drogas. 

(Atenção: Súmula cancelada). 

O mesmo entendimento era compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal. 
No entanto, conforme noticiado no próprio site da Suprema Corte21, esta reviu o seu 
posicionamento, passando a considerar o crime de tráfico privilegiado como crime 
comum, sem natureza hedionda, o que se deu como julgamento do Habeas corpus n. 
118.533. 

 

2. Análise do Julgado. 

 

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recursos Repetitivos 
(Processo: Pet  11796/DF PETIÇÃO 2016/0288056-2), encampando entendimento 
anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a dispor que o tráfico 
ilícito de entorpecentes, em sua modalidade privilegiada, previsto no artigo 33, §4º da Lei 
11.343/2006, não é considerado como equiparado a hediondo, diferentemente do que 
ocorre com o tráfico ilícito de entorpecentes em sua modalidade fundamental, prevista no 
caput daquele artigo. 

Basicamente, justificou-se a virada jurisprudencial por decorrência de haver 
em um plano de reprovabilidade de conduta, gravidade abstrata do crime, repercussão 
social, entre outros fatores sociais (tais como primariedade do agente, não dedicação à 
atividade criminosa, entre outros requisitos daquele §4º), grandes diferenças entre os 
crimes previstos no caput e no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Assim, apesar do 
mandamento constitucional de equiparação à hediondez da tráfico de entorpecentes em 
sua modalidade fundamental, a modalidade privilegiada não seria merecedora de 
reprovação com a mesma gravidade. 

Com isso, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, cancelou a antiga Súmula 
512, a qual dispunha ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes crime equiparado ao 
hediondo. Com isso, retirando a hediondez do tráfico privilegiado, afasta-se o tratamento 

                                                           
21 Acessível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=319638>. Acesso 
em 15/12/2017, às 14h30min. 
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mais gravoso conferido pela Lei 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), como, por 
exemplo, requisito temporal maior para a progressão de regime de cumprimento de pena. 

 

Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67567185&num_registro=201602880562&data=20161129&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67213671&num_registro=201602880562&data=20161129&tipo=91&formato=PD
F 
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� Tráfico Privilegiado. 

 

10º. Inquéritos policiais e ações penais em curso são fundamentos idôneos a afastar a 
incidência do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado). 

Informativo 596 STJ. 

 

TEMA: Causa de diminuição de pena. Art. 33, § 4º, da Lei 
11.343/06. Dedicação à atividade criminosa. Utilização de 
inquéritos e/ou ações penais. Possibilidade. 

PROCESSO: EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, 
por maioria, julgado em 14/12/2016, DJe 1/2/2017. 

DESTAQUE STJ. “É possível a utilização de inquéritos 
policiais e/ou ações penais em curso para formação da 
convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de 
modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da 
Lei 11.343/06.” 

 

1. Artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006 – requisitos. 

 

O artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, denominado de “tráfico privilegiado”, 
consiste em uma causa de diminuição de pena ao crime de tráfico de drogas, a ser aplicada 
na 3ª fase de dosimetria da pena. 

Para tanto, faz-se necessário que o acusado preencha aos requisitos elencados 
por aquele parágrafo, consistente em: 1) Primariedade22; 2) Bons antecedentes; 3) Não 
dedicação a atividades criminosas; 4) Não integrar organização criminosa23. 

Uma vez preenchidos os requisitos, haverá a incidência da mencionada causa 
de diminuição de pena, configurando o crime de tráfico privilegiado. Conforme exposto 
quando da análise do informativo 595 do STJ (Pet 11.796-DF), a incidência desta 
modalidade de tráfico inclusive possui o condão de retirar a equiparação à hediondez do 

                                                           
22 Art. 63. CP. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado 
a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. 
Art. 64. CP. Para efeito de reincidência: I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do 
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 
(cinco) anos, computando o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer 
revogação; II – não se consideram os crimes militares próprios e políticos. 
23 Art. 1º. Lei 12.850/2013. (...). §1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou 
mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, 
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 
transnacional. 
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fato, situação esta que implica em importantes consequências tanto dentro de eventual 
execução de pena, como no próprio bojo do processo penal. 

No entanto, no que diz respeito aos requisitos elencados para a incidência do 
privilégio destacado, há importantes discussões, dentre as quais se destaca, por ora, a 
abrangência da expressão “maus antecedentes”. Seria aplicável ao caso a Súmula 444 do 
Superior Tribunal de Justiça, o que impediria a consideração de inquéritos e ações penais 
em curso como configuradores desses maus antecedentes? Ou poderiam estes serem 
utilizados e, assim, afastarem a modalidade privilegiada do tráfico? 

 

2. Análise do Julgado. EREsp 1.431.091/SP 

 

Em julgamento do EREsp 1.431.091/SP, o Superior Tribunal de Justiça 
firmou o entendimento de que a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso 
em desfavor do acusado são elementos idôneos a fundamentar o afastamento do privilégio 
o tráfico de drogas. Isto, pois, segundo entendeu-se, a existência daqueles inquéritos e/ou 
ações penais, mesmo que sem julgamento de mérito, demonstram envolvimento do réu 
com a criminalidade, afastando requisito previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, 
consistente na ausência de dedicação à atividade criminosa ou integração de organização 
criminosa. 

Segundo fundamentado pela Corte, a consideração desses inquéritos/ações 
penais em curso como autorizadores do afastamento do tráfico privilegiado não fere o 
princípio constitucional da presunção de inocência, sobretudo porque são elementos 
firmes a demonstrar ao julgador que o réu é pessoa com dedicação às atividades 
criminosas, não merecendo o tratamento benéfico e excepcional conferido àquele que 
tenha se aventurado, de modo não habitual e despropositado, na traficância. 

Argumentou-se, ainda, que apesar de a própria Corte Superior rechaçar que 
possam os inquéritos e ações penais em curso serem utilizados na 1ª fase de dosimetria 
de pena como fundamentadores de exasperação da pena base, por se tratar de 
fundamentação que viola ao princípio da presunção de inocência (Súmula 444 STJ), no 
caso do afastamento do tráfico privilegiado, mesmo se tratando de réu tecnicamente 
primário, mas que tenha contra si o trâmite daquelas investigações criminais, não fere o 
referido princípio, posto que sua verificação se dá apenas para o afastamento de benefício 
legal e excepcional. 

 

Informativo 596 STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=68276940&num_registro=201400155760&data=20170201&tipo=5&formato=PDF 

Relatório e voto vencedor (Min. Feliz Fischer): 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
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cial=65447084&num_registro=201400155760&data=20170201&tipo=91&formato=PD
F 
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11º. “Mula do tráfico” e causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei 
11.343/2006. 

Informativo 602 STJ. 

 

 

TEMA. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa de 
diminuição do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. Agente na 
condição de “mula”. Ausência de prova de que integra 
organização criminosa. 

PROCESSO: HC 387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, por 
unanimidade, julgado em 6/4/2017, DJe 17/4/2017. 

DESTAQUE STJ. “É possível o reconhecimento do tráfico 
privilegiado ao agente transportador de drogas, na qualidade 
de "mula", uma vez que a simples atuação nessa condição não 
induz, automaticamente, à conclusão de que ele seja 
integrante de organização criminosa.”24 

 

1. Tráfico de drogas – Conceito de “Mula”. 

 

O tráfico ilícito de entorpecentes, no atual ordenamento jurídico pátrio, 
encontra repressão por meio da Lei 11.343/2006, a qual tipifica em seu artigo 33, caput a 
modalidade fundamental do tráfico. 

Art. 33. Lei 11.343/2006. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, 
fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, 
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar. 

Pena – reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

Vê-se, assim, que se trata de delito de elevado potencial ofensivo, tendo em 
vista que não permite qualquer benefício previsto na Lei 9.099/1995, bem como que, por 
se tratar de crime equiparado constitucionalmente a hediondo, recebe o tratamento mais 
gravoso encampado pela Lei 8.072/1990. 

No entanto, no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, o legislador pátrio previu 
uma causa especial de diminuição de pena, dedicada àquele agente que não tenha no 
tráfico de drogas a sua habitual atuação, tendo se aventurado neste de modo fortuito e 
sem dedicação criminosa. 

                                                           
24 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 20/12/2017, às 
11h50min. 
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Art. 33. Lei 11.343/2006. (...). §4º. Nos delitos definidos no caput e no §1º 
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada 
a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, 
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 
organização criminosa. 

Justamente na vedação à concessão do benefício àquele agente que integre 
organização criminosa é que se discute o cabimento do tráfico privilegiado, ou não, àquele 
sujeito, primário, de bons antecedentes, que tenha atuado no tráfico de drogas na condição 
de “mula”. 

Ao expor sobre a viabilidade, ou não, de aplicação à “mula do tráfico” o 
benefício ora analisado, o professor Renato Brasileiro de Lima assim conceitua: 

“Controversa é a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena 
do §4° do art. 33 às denominadas "mulas do tráfico", pessoas geralmente 
humildes recrutadas por organizações criminosas para fazer o transporte da 
droga, muitas vezes inclusive com a ingestão de pequenas cápsulas da 
droga.”25 

Desse modo, pode-se conceituar a “mula do tráfico” como sendo aquele 
agente que tenha sido encarregado de realizar o transporte de droga de uma localidade à 
outra, não sendo ele o chefe ou responsável pela organização criminosa, mas tão somente 
contratado para esse fim de transporte. 

A discussão que se coloca ora em comento é a de saber se essa condição de 
“mula do tráfico”, ou seja, de ter sido contratado para o transporte de drogas, é suficiente 
para, por si só, demonstrar ser o agente integrante de organização criminosa, ou se é 
elemento insuficiente e frágil a demostrar essa integração, sendo desse modo insuficiente 
a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 

 

2. Análise do julgado. 

 

No julgamento do habeas corpus n. 387.077/SP, a 5ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça deixou assente o entendimento de que a simples condição do agente 
como “mula do tráfico”, mesmo que tenha atuado nesta oportunidade para organização 
criminosa, não é suficiente, por si só, para evidenciar a sua integração a esta organização 
criminosa. 

Nos dizeres do Ministro Relator Ribeiro Dantas, quando de seu voto: 

“Ciente da jurisprudência hesitante desta Corte, entendo por bem acolher e 
acompanhar o entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal sobre a 
matéria, no sentido de que a simples atuação como "mula" não induz 
automaticamente a conclusão de que o sentenciado integre organização 
criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu 

                                                           
25 DE LIMA, Rento Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. 2ª Ed. Ed. Juspodivm, 2014. P. 
744. 
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envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso para autorizar a 
redução da pena em sua totalidade.”26 

No caso em tela, o agente, estrangeiro, havia sido contratado para o fins de 
transportar drogas para organização criminosa, tendo sido surpreendido e preso a caminho 
do aeroporto de Guarulhos. 

Assim sendo, mesmo evidenciado que a atuação se dava em favor de 
determinada organização criminosa, mas não evidenciado o vínculo que ligava o agente 
àquela organização, a sua simples condição de “mula” foi considerada como insuficiente 
para afastar o benefício do artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006. 

No entanto, deixou-se destacado que pela maior reprovabilidade da conduta 
do agente, que sabia que atuava em favor de organização criminosa, inclusive em âmbito 
internacional, esta situação foi considerada fundamento idôneo para fins de aplicar a 
causa de aumento de pena em seu mínimo legal. 

Nos dizeres do voto do Ministro Relator: 

“Ainda sobre a matéria, firmou-se também no Pretório Excelso o entendimento 
de que a atuação do agente na condição de "mula", embora não seja suficiente 
para denotar que integre, de forma estável e permanente, organização 
criminosa, configura circunstância concreta e idônea para se valorar 
negativamente na terceira fase da dosimetria, modulando a aplicação da causa 
especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.”27 

 

Fontes: 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=71311095&num_registro=201700209121&data=20170417&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Ribeiro Dantas: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=70914386&num_registro=201700209121&data=20170417&tipo=91&formato=PD
F 

DE LIMA, Rento Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. 2ª Ed. Ed. 
Juspodivm, 2014. 

 

 

 

                                                           
26 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=70914386
&num_registro=201700209121&data=20170417&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em 20/12/2017, às 
13h15min. 
27 Ibidem. 
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III – LEI DE ARMAS. LEI 10.826/2003. 

 

� Posse irregular de arma de fogo. 

 

12º. Porte/posse de arma de fogo por Delegado de Polícia – conduta típica caso não haja 
o registro da arma de fogo. 

Informativo 597 STJ. 

 

6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. 

TEMA. Posse e porte ilegal de armas de fogo e munições de uso 
permitido. Ausência de certificado federal. Delegado de Polícia 
Civil. Irrelevância. Conduta Típica. 

PROCESSO: RHC 70.141-RJ, Rel. Min. Rogério Schietti 
Cruz, por unanimidade, julgado em 7/2/2017, DJe 16/2/2017. 

DESTAQUE STJ. “É típica e antijurídica a conduta de policial 
civil que, mesmo autorizado a portar ou possuir arma de fogo, 
não observa as imposições legais previstas no Estatuto do 
Desarmamento, que impõem registro das armas no órgão 
competente.” 

 

1. Crimes de Porte e Posse de arma de fogo. 

 

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido está disciplinado 
no artigo 12, caput da Lei 10.826/200328, tendo como conduta típica aquela de quem 
possui ou mantém sobre a sua guarda arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar. Segundo se verifica pelo tipo penal, a conduta 
criminosa abarca a conduta daquele que mantém a arma de fogo em sua residência, nas 
dependências desta ou, sendo o responsável pelo estabelecimento, em seu local de 
trabalho. 

Já o crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido está previsto 
no artigo 14 da supramencionada lei29, tendo como conduta típica aquela de quem porta, 

                                                           
28 Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, 
ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou 
empresa: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
29 Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que 
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 
munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena 
– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
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detém, transporta, entre outras condutas, arma de fogo de uso permitido, em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar. 

Segundo aponta a jurisprudência nacional, os crimes acima destacados são 
crimes de perigo abstrato, pelo que não há a necessidade de demonstração, em concreto, 
de ter a posse ou o porte da arma de fogo, irregular, exposto a efetivo perigo de dano 
algum bem jurídico, bastando a posse ou o porte para a configuração típica.30 

 

2. Registro da arma de fogo. 

 

Conforme estabelece o artigo 3º, da Lei 10.826/200331, o registro da arma de 
fogo é obrigatório, tendo em vista que a Administração Pública possui o interesse em 
manter cadastro atualizado e efetivo das armas de fogo existentes dentro do território 
nacional. 

Para a obtenção do registro da arma de fogo, é necessário que o pretendente 
preencha aos requisitos estipulados pela Lei 10.826/2003, em seu artigo 4º32, sendo que 
a autorização para a compra da arma de fogo é expedida pelo Sistema Nacional de Armas 
– SINARM. 

Mesmo após a autorização de compra expedida pelo Sinarm, conforme aponta 
o julgado, há ainda a necessidade de serem efetivadas posteriores diligencias, consistente 
sobretudo no registro da arma de fogo junto à Polícia Federal. 

Aponta o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz: 

“Mesmo depois de cumpridos os requisitos legais e expedida a 
autorização de compra de arma de fogo pelo SINARM, deverá ser 
requerido o certificado de registro, emitido pela Polícia Federal. O 
certificado federal – e não a autorização do SINARM – conferirá ao 
titular da arma de fogo o direito de possuí-la no interior de sua 
residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no local de 
trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo 
estabelecimento.” 

                                                           

 
30 Para maiores detalhes acerca dos mencionados tipos penais: <https://www.pascuetoamaral.com/single-
post/2015/11/17/Atipicidade-da-posse-porte-de-arma-inapta-para-o-disparo-atestada-por-laudo-
bal%C3%ADstico>. AMARAL, Vinicius Pascueto. 
31 Art. 3º. Lei 10.826/2003. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. 
32  Art. 4o Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva 
necessidade, atender aos seguintes requisitos: I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de 
certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral 
e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios 
eletrônicos; (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 2008) II – apresentação de documento comprobatório de 
ocupação lícita e de residência certa; III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica 
para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei. § 1o O Sinarm 
expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, 
em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível esta autorização. 
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Assim, somente após o preenchimento destas etapas é que se poderá falar em 
regular posse de arma de fogo, tendo o indivíduo a competente autorização para aquela. 

 

3. Análise do julgado. 

 

Quando do julgamento do Recurso Ordinário em habeas corpus n. 70.141/RJ, 
a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso de um Delegado de Polícia 
Estadual que possuía (e portava) arma de fogo de uso permitido, de modo irregular, posto 
que sem o competente registro desta junto à Polícia Federal, mas tão somente o registro 
junto à Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos – DFAE, deixou-se assente que a 
condição de Delegado de Polícia, bem como este registro junto ao DFAE, não são 
suficientes para afastarem a necessidade do competente registro junto à Polícia Federal. 

Assim, para aquela Turma do STJ, a conduta do Delegado de Polícia deve ser 
considerada típica e ilícita, não havendo inclusive a incidência do princípio da adequação 
social, visto que o sistema nacional deixa clara e evidente a importância do registro 
competente da arma de fogo dentro do território nacional. 

Quanto a esta necessidade de competente registro, mesmo para agentes 
policiais, o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, quando de seu voto, deixou 
consignada a importância daquele. 

“É de ser afastada, ainda, a alegação de que a condição de Delegado de 
Polícia lhe autorizaria a posse e o porte das armas, pois essa autorização 
deve ser complementada com a necessidade do cumprimento das 
formalidades legais previstas na Lei 10.826/2003. O fato de ser policial 
não o habilita a portar ou possuir arma sem registro no órgão 
competente”.33 

Dessa forma, restou definido que a conduta de Delegado de Polícia que 
mantenha, sem o competente registro, arma de fogo sob a sua posse ou o porte desta, 
mesmo diante de sua condição, será considerada conduta típica, a incidir a Lei 
10.826/2003. 

 

Fontes: 

Informativo 597 STJ:  https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=69187266&num_registro=201601103545&data=20170216&tipo=5&formato=PDF 

                                                           
33 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=67966261
&num_registro=201601103545&data=20170216&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em 16/12/2017, às 
14h20min. 
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Voto Ministro Relator Rogério Schietti Cruz: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67966261&num_registro=201601103545&data=20170216&tipo=91&formato=PD
F 
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13º. Atipicidade do porte de gás lacrimogêneo ou gás de pimenta. 

Informativo 599 STJ. 

 

TEMA. Estatuto do desarmamento. Delito tipificado no art. 16, 
parágrafo único, III da Lei n. 10.826/2003. Porte de artefato 
explosivo. Granada de gás lacrimogêneo/pimenta. Inadequação 
típica. 

PROCESSO: REsp 1.627.028-SP, Rel. Min. Maria Thereza de 
Assis Moura, por unanimidade, julgado em 21/2/2017, DJe 
3/3/2017. 

DESTAQUE STJ. “A conduta de portar uma granada de gás 
lacrimogêneo e outra de gás de pimenta não se subsome ao 
delito previsto no art. 16, parágrafo único, III, da Lei n. 
10.826/03.” 

 

1. Crime de porte de arma de fogo. 

 

O crime de porte de arma de fogo de uso permitido está tipificado pelo artigo 
14 da Lei 10.826/2003 e pune, basicamente, a conduta do agente que tenha em seu porte 
(fora de sua residência ou local de trabalho, se for o proprietário deste), arma de fogo de 
uso permitido, munição ou até mesmo acessório desta. 

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, 
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob 
guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem 
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Já em relação ao crime de porte de arma de fogo de uso restrito, este encontra 
previsão no artigo 16 da Lei 10.826/2003, diferenciando-se quanto à qualidade da arma 
de fogo, munição ou acessório portado (de uso restrito), ou então circunstâncias e 
características verificadas nestes itens, o que se extraí das formas equiparadas do artigo 
16, parágrafo único daquela Lei. É importante destacar que o crime do artigo 16 da Lei 
de Armas foi inserido pela Lei 13.497/201734 como crime hediondo. 

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, 
manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso 
proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar: 
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 

                                                           
34 Acessível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13497.htm>. Acesso 
em 19/12/2017. 
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Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: 
I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de 
arma de fogo ou artefato; 
II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la 
equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar 
ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz; 
III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, 
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; 
IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com 
numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido 
ou adulterado; 
V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, 
acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e 
VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de 
qualquer forma, munição ou explosivo. 

 

Em análise do artigo 16, parágrafo único da Lei de Armas, verifica-se que há 
a tipificação da conduta do agente que possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato 
explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar. 

 

2. Análise do julgado. 

 

No julgamento do REsp 1.627.028/SP, a 6ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, em análise da situação em que se busca estabelecer se o porte de gás lacrimogêneo 
ou de gás de pimenta, sem autorização ou em desacordo com autorização legal ou 
regulamentar, é capaz, ou não, de configurar o crime do artigo 16, parágrafo único, inciso 
III da Lei 10.826/2003. 

Para tanto, faz-se necessária a análise da conceituação de explosivo, 
considerada pelo Regulamento R-105 do Exército Brasileiro. 

Art. 3o Para os efeitos deste Regulamento e sua adequada aplicação, são 
adotadas as seguintes definições: (...)LI - explosivo: tipo de matéria que, 
quando iniciada, sofre decomposição muito rápida em produtos mais estáveis, 
com grande liberação de calor e desenvolvimento súbito de pressão;35 

Assim sendo, diante da conceituação acima destacada, a configuração do 
porte de gás lacrimogêneo ou de gás de pimenta somente seria considerada como crime 
do artigo 16, parágrafo único, inciso III do Estatuto do Desarmamento, caso fossem os 
referidos itens enquadrado pela conceituação de explosivo do R-105 do Exército 
Brasileiro. 

No entanto, segundo se constata pelo Voto da Ministra Relatora Maria 
Thereza de Assis Moura, não é o que se verifica. 

“Assim, podemos entender que um explosivo é, em sentido amplo, um material 
extremamente instável, que pode se decompor rapidamente, formando 

                                                           
35 Acessível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3665.htm>. Acesso em 19/12/2017, às 
15h10min. 
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produtos estáveis. Esse processo é denominado de explosão e é acompanhado 
por uma intensa liberação de energia, que pode ser feita sob diversas formas e 
gera uma considerável destruição decorrente da liberação dessa energia. No 
entanto, não será considerado explosivo o artefato que, embora ativado por 
explosivo, não projete e nem disperse fragmentos perigosos como metal, vidro 
ou plástico quebradiço, não possuindo, portanto, considerável potencial de 
destruição. A perícia informa que, no caso concreto, a explosão irá liberar 
apenas uma densa fumaça, contendo o gás de pimenta, ou, quando muito, ainda 
fragmentos de borracha. Dessa forma, embora a perícia indique eficácia e 
potencial lesivo, constata-se que no artefato, mesmo que ativado por explosivo, 
a explosão decorrente da sua decomposição não é capaz de gerar destruição 
resultante da liberação de energia, apenas o incômodo gerado pelo gás 
toxico.”36 

Deve-se destacar que o princípio da legalidade, aplicável à seara criminal 
pátria, não permite que haja a aplicação de analogia in malam partem, motivo pelo qual 
se mostra viável integrar o porte daqueles gases como explosivos, pelo que decorre a não 
subsunção da conduta ao tipo penal do artigo 16, parágrafo único, inciso III da Lei 
10.826/2003. 

 

Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=69759450&num_registro=201602468329&data=20170303&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=66583539&num_registro=201602468329&data=20170303&tipo=91&formato=PD
F 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Acessível em: < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66583539&
num_registro=201602468329&data=20170303&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em 19/12/2017, 1as 
15h15min. 
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IV – LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. LEI 9.605/1998. 

 

� Crimes em Espécie. 

 

14º. Conflito aparente de normas incriminadoras ambientais – artigos 48 e 64 da Lei 
9.605/1998. Aplicação do Princípio da Absorção. 

Informativo 597 STJ. 

 

TEMA. Crime ambiental. Conflito aparente de normas. Arts. 48 
e 64 da Lei n. 9.605/1998. Consunção. Absorvido o crime meio 
de destruir floresta e o pós-fato impunível de impedir sua 
regeneração. Crime único de construir em local não edificável. 

PROCESSO: REsp 1.639.723-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 
por maioria, julgado em 7/2/2017, DJe 16/2/2017. 

DESTAQUE STJ. “O crime de edificação proibida (art. 64 da 
Lei n. 9.605/1998) absorve o crime de destruição de vegetação 
(art. 48 da mesma lei) quando a conduta do agente se realiza 
com o único intento de construir em local não edificável.” 

 

1. Crime de Destruição ou Danificação de floresta. 

O artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais37 tipifica a conduta do agente que 
vier a destruir ou danificar floresta que seja considerada de preservação permanente, 
mesmo que esteja em formação. 

Os seguintes artigos da Lei 9.608/1998, também tipificam a conduta do 
agente que, de algum modo, vier a destruir vegetação38, cortar árvore de modo irregular39, 
etc. 

São condutas que tipificam a conduta comissiva do agente, dolosa em sua 
forma fundamental (tendo em vista que o artigo 38 e 38-A da mencionada lei possuem 
punição à conduta culposa), do agente que vier a causar os referidos danos ambientais. 

 

                                                           
37 Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, 
ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, 
ou ambas as penas cumulativamente. 
38 Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de 
regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: Pena – 
detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
39 Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade 
competente: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 
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2. Crime de Impedimento de Regeneração Natural de Florestas – artigo 48 da Lei de 
Crimes Ambientais. 

 

O crime do artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais40 (Lei 9.605/1998), 
consistente no impedimento ou dificultação de regeneração de floresta ou vegetação, 
prevê como típica a conduta daquele agente que, dolosamente, vem a impedir ou a 
dificultar que haja a regeneração de floresta ou de vegetação que tenha sido, de alguma 
maneira, degradada. 

Veja que não é a punição da degradação em si da floresta ou vegetação, mas 
sim a sanção da conduta do indivíduo que, tendo ciência e dolo de assim agir, venha a 
impedir que haja a regeneração dessa floresta/vegetação degredada, ou que de algum 
modo venha a dificultar esse processo. 

Nas lições do Professor José Paulo Baltazar Junior41 “As condutas são 
impedir, que significa impossibilitar ou obstruir, e dificultar, que é tornar fácil ou custoso 
de fazer”. 

 

3. Crime de Construção em Solo não Edificável – art. 64 da Lei de Crimes 
Ambientais. 

Já o crime de construção em solo não edificável, previsto no artigo 64 da Lei 
de Crimes Ambientais42, tipifica a conduta do agente que, dolosamente, venha a promover 
a construção em solo não edificável, ou no seu entorno, considerando-se tal em razão de 
seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, 
arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou 
em desacordo com autorização eventualmente concedida. 

 

4. Conflito aparente de normas – Artigo 48 e 64 da Lei de Crimes Ambientais. 

 

a) Jurisprudência antiga da 6ª Turma do STJ. 

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, antes do julgamento analisado 
no presente informativo, possuía o entendimento de que, uma vez verificado, no caso 
concreto, que o agente impede ou dificulta a regeneração de floresta ou vegetação, tendo 

                                                           
40 Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação: Pena - 
detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
41 JUNIOR, José Paulo Baltazar. Legislação penal especial – Esquematizado. Crimes contra o meio 
ambiente. Ed. Saraiva, 2017. P. 639. 
42 Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de 
seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico 
ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida: Pena - 
detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
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em vista ter construído edificação em local não edificável, haveria a ocorrência de 
concurso formal de crimes, consistente no crime do artigo 48 da Lei de Crimes 
Ambientais e do artigo 64 da mesma Lei. 

“Pode haver dúvidas sobre o concurso entre os delitos dos arts. 
48 e 64, especialmente em caso de construção em solo não 
edificável, mas é dominante a orientação de que há concurso 
material (STJ, REsp 1.125.374, Dipp, 5ª T., 02/08/2011; STJ, 
AgRgREsp 1.214.052, Reis Jr., 6ª T., 26/02/2013).”.43 

Veja que a jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça, inclusive da 6ª 
Turma (da qual se extraí o presente informativo), possuía o pacífico entendimento de que 
não era possível a absorção do crime do artigo 48 por aquele do artigo 64, ambos da Lei 
de Crimes Ambientais, sendo inaplicável no caso o princípio da consunção. 

Como exemplo desses julgados, conforme destacado pelo Ministro Relator 
Nefi Cordeiro, em seu voto no REsp 1.639.723/PR, tem-se o AgRg no REsp 1214052/SC 
e REsp 1125374/SC. 

Entendia-se, no caso, que o artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais seria crime 
autônomo e, por decorrência da edificação realizada pelo agente (criminosa), haveria a 
continuidade daquele crime de impedimento de regeneração da floresta/vegetação 
natural, posto que a própria edificação seria impeditiva desta. 

Entendia-se, inclusive, que haveria duas condutas distintas, aptas a configurar 
o concurso material de crimes, do artigo 69 do Código Penal, havendo, assim, a soma das 
eventuais penas aplicadas ao agente. 

 

b) Virada Jurisprudencial – Crime único. 

Quando do julgamento do REsp 1.639.723/PR, de relatoria do Ministro Nefi 
Cordeiro, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, revendo a sua até então pacífica 
jurisprudência, passou a entender que no caso, o crime do artigo 48 da Lei de Crimes 
Ambientais seria considerado como um crime meio para o cometimento daquele previsto 
no artigo 64 da mesma lei, posto que o impedimento da regeneração da floresta/vegetação 
seria um meio necessário para a edificável irregular e criminosa. 

Assim sendo, afastou-se a autonomia existente em relação àquele primeiro 
delito. 

Conforme destacado pela Ministro Relator Nefi Cordeiro, em seu voto: “O 
crime de destruir floresta nativa dá-se como meio da realização do único intento de 
construir em local não edificável, em razão do que incide a absorção do crime-meio de 
destruição de vegetação pelo crime-fim de edificação proibida. Na mesma linha, o delito 
de impedir a regeneração natural da flora se dá como mero gozo da construção, em 
evidente pós-fato impunível. Aquele que constrói uma edificação, claramente não poderá 

                                                           
43 JUNIOR, José Paulo Baltazar. Legislação penal especial – Esquematizado. Crimes contra o meio 
ambiente. Ed. Saraiva, 2017. P. 639. 
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permitir que dentro daquela venha a nascer uma floresta. É mero exaurimento do crime 
de construção indevida, pelo aproveitamento natural da coisa construída.”. 

Assim sendo, segundo entendimento veiculado no informativo 597 do 
Superior Tribunal de Justiça, por decorrência do julgamento ora em comento, tanto a 
conduta de destruir a vegetação nativa, como a conduta de impedir a regeneração desta, 
quando visada a construção de edificação irregular, não configurará crime autônomo, mas 
sim crime absorvido pelo artigo 64 da Lei de Crimes Ambientais (em relação ao artigo 
38 da mesma lei), ou então considerado como pós-fato impunível (em relação ao artigo 
48 da mesma lei). 

 

Fonte: 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67031594&num_registro=201402076505&data=20170216&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Nefi Cordeiro: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67030970&num_registro=201402076505&data=20170216&tipo=51&formato=PD
F 
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15º. Crime Ambiental e Princípio da Insignificância. 

Informativo 602 STJ. 

 

TEMA. Crime ambiental. Pesca em local proibido. Princípio da 
insignificância. Ausência de dano efetivo ao meio ambiente. 
Atipicidade material da conduta. 

PROCESSO: REsp 1.409.051-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por 
unanimidade, julgado em 20/4/2017, DJe 28/4/2017. 

DESTAQUE STJ. “Não se configura o crime previsto no art. 
34 da Lei n. 9.605/1998 na hipótese em há a devolução do 
único peixe – ainda vivo – ao rio em que foi pescado.”. 

 

1. Análise do Julgado. 

 

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 
1.409.051/SC, consistente na análise de um caso em que o acusado teria pescado e, ainda 
com o único peixe pescado vivo, devolvido este ao rio, se seria possível a aplicação ao 
caso do princípio da insignificância, o que resultaria na verificação da ausência de 
tipicidade material da conduta do agente. 

Isto, pois, o artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998) prevê 
pena de detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente, ao agente que 
praticar a conduta de pescar em período em que a pesca seja proibida ou em lugares 
interditados pela autoridade competente. 

Assim sendo, a conduta do agente na forma anteriormente noticiada se 
amoldaria, em sua tipicidade formal, ao tipo penal previsto naquele artigo 34 da Lei 
9.605/1998, posto que o agente efetivamente realizou a pesca em período defeso. 

No entanto, a análise do caso levou à consideração da aplicação do princípio 
da insignificância, posto que com a consideração dos quatro requisitos firmados pelo 
Supremo Tribunal Federal (HC 84.412/SP) – mínima ofensividade da conduta do agente; 
nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do 
comportamento; inexpressividade da lesão jurídica provocada – não haveria que se falar 
em tipicidade material da conduta, sobretudo pelo fato de não ter sido verificado ser o 
agente profissional da pesca, bem como ter sido devolvido, com vida, o peixe pescado. 

O Supremo Tribunal Federal (HC 112563) já havia reconhecido a 
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais, quando 
demonstrado os quatro requisitos acima destacados. Desse modo, resta assente que o 
aludido princípio não é exclusivo dos denominados crimes patrimoniais, possuindo 
aplicação mesmo quando tutelado bens jurídicos diversos, como no caso o meio ambiente. 
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Fontes: 

STF. http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=215713 

Informativo STJ. https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Acórdão. 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=70900991&num_registro=201303383938&data=20170428&tipo=5&formato=PDF 

Voto Relator Ministro Nefi Cordeiro: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=70897920&num_registro=201303383938&data=20170428&tipo=51&formato=PD
F 
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16º. Crime ambiental de transporte de produtos tóxicos é crime de perigo abstrato. 

Informativo 613 STJ. 

 

TEMA. Crime ambiental. Transporte de produtos tóxicos, 
nocivos ou perigosos. Art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998. 
Resolução da ANTT n. 420/2004. Crime de perigo abstrato. 
Perícia. Prescindibilidade. 

PROCESSO: REsp 1.439.150-RS, Rel. Min. Rogério Schietti 
Cruz, por unanimidade, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017 

DESTAQUE STJ. “O crime previsto no art. 56, caput da Lei n. 
9.605/1998 é de perigo abstrato, sendo dispensável a produção 
de prova pericial para atestar a nocividade ou a 
periculosidade dos produtos transportados, bastando que 
estes estejam elencados na Resolução n. 420/2004 da 
ANTT.”44 

 

1. Crime do artigo 56 da Lei 9.605/1998. 

 

O crime ambiental previsto no artigo 56, caput da Lei 9.605/1998, possuí 12 
núcleos referentes a produtos ou substâncias tóxicas, nocivas ou perigosas à saúde 
humana ou ao meio ambiente, quando em desacordo com as determinações legais ou 
regulamentares, sendo um desses núcleos o transporte desses produtos ou substâncias. 

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, 
fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou 
substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, 
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus 
regulamentos: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

No entanto, em análise do tipo penal, resta claro que este não se mostra 
completo, sobretudo no que diz respeito à referida classificação dos produtos ou 
substâncias como sendo nocivos ou perigosos à saúde humana ou ao meio ambiente, 
merecendo, desse modo, complementação, posto se tratar de norma penal em branco. 

                                                           
44 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 12/01/2018, às 
16h55min. 
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No caso, a complementação de referido crime se dá por intermédio da 
Resolução 420/200445 da Associação Nacional dos Transportes Terrestres – ANTT, no 
que diz respeito ao núcleo “transporte” constante do tipo penal. 

Reconhecendo se tratar de norma penal em branco, transcreve-se abaixo 
trecho do voto do Ministro Relator Rogério Schietti Cruz: 

“Nesse diapasão, é de se ponderar que a conduta ilícita prevista no art. 56, 
caput, da Lei n. 9.605/1998 é norma penal em branco, cuja complementação 
depende da edição de outras normas, que definam o que venha a ser o elemento 
normativo do tipo "produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde 
pública ou ao meio ambiente". No caso específico de transporte de tais 
produtos ou substâncias, o Regulamento para o Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos (Decreto n. 96.044/1988) e a Resolução n. 420/2004 da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, constituem a referida 
norma integradora, por inequivocamente indicar os produtos e substâncias cujo 
transporte rodoviário é considerado perigoso.”46 

Uma vez demonstrado que o agente transportava, em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, produtos ou substâncias tóxicas, constante de 
referida Resolução, classificadas como perigosas ou nocivas à saúde humana ou ao meio 
ambiente, discute-se se há a necessidade de realização de perícia para fins de verificação 
da real periculosidade deste transporte, ou se esta se mostra prescindível, por se tratar de 
crime de perigo abstrato. 

 

2. Análise do julgado. 

 

Quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.439.150/RS, a 6ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso em que houve o transporte de substâncias 
tidas como perigosas pela Resolução 420/2004 da ANTT, mas das quais não foram 
realizados laudos periciais constatando, efetivamente, essa periculosidade, entendeu-se 
que, por se tratar de crime de perigo abstrato, o artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais 
dispensa a realização de referido laudo pericial para a sua constatação, bastando a 
demonstração, em abstrato, de que houve a exposição a perigo de dano ao bem jurídico 
tutelado, consistente na incolumidade do meio ambiente. 

Segundo se extraí do voto do Ministro Relator: 

“Penso, por todo o exposto até aqui, ser razoável atribuir ao crime 
materializado no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998, a natureza de crime de 
perigo abstrato, ou, sob a ótica ex ante, crime de perigo abstrato-concreto, em 
que, embora não baste a mera realização de uma conduta, não se exige, a seu 
turno, a criação de ameaça concreta a algum bem jurídico e muito menos lesão 

                                                           
45 Acessível em: 
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/produtosperigosos/consolidao_da_resoluo_420_fevereiro_de_2
012.pdf 
46 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=76050590
&num_registro=201400472329&data=20171016&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em 12/01/2018, às 
17h30min. 
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a ele. Basta a produção de um ambiente de perigo em potencial, em abstrato – 
in casu, com o transporte dos produtos ou substâncias em desacordo com as 
exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos, de modo que a 
atividade descrita no tipo penal crie condições para afetar os interesses 
juridicamente relevantes, não condicionados, porém, à efetiva ameaça de um 
determinado bem jurídico.”47 

Ainda, reconhecendo a dispensabilidade de realização do laudo pericial para 
a constatação da periculosidade em relação ao crime em questão: 

“Nesses termos, entendo que a Corte gaúcha incorreu em violação ao art. 56, 
caput, da Lei n. 9.605/1998 e ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal, 
porquanto dispensável, à prova da materialidade do delito, a realização de 
exame pericial para atestar a nocividade ou a periculosidade do produto 
transportado pelos recorridos, se indiscutivelmente consistente em substância 
assim classificada segundo o órgão estatal regulador da atividade de transporte 
terrestre de pessoas e bens, bastando, para prolação ou manutenção do édito 
condenatório, a ausência da devida autorização legal para o transporte desse 
tipo de carga, além, por óbvio, de inequívoca comprovação da autoria.”48 

Assim, para a configuração do crime do artigo 56, caput da Lei 9.605/1998, 
por se tratar de crime de perigo abstrato, torna-se dispensável a realização de laudo 
pericial para a verificação da periculosidade do transporte do produto ou substância, 
bastando, para tanto, que esteja ele previsto como perigoso ou nocivo por meio de 
Resolução da ANTT. 

 

Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=77346735&num_registro=201400472329&data=20171016&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Rogério Schietti Cruz: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=76050590&num_registro=201400472329&data=20171016&tipo=91&formato=PD
F 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
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V – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI 8.069/1990. 

 

� Crime de Corrupção de Menores. Artigo 244-B ECA. 

 

17º. A prática de crimes em concurso com dois adolescentes dá ensejo à condenação por 
dois crimes de corrupção de menores. 

Informativo 613. STJ. 

 

TEMA. Estatuto da criança e do adolescente. Art. 244-B. 

Corrupção de menores. Participação de dois adolescentes na 

empreitada criminosa. Prática de dois delitos de corrupção de 

menores. Concurso formal. 

PROCESSO: REsp 1.680.114-GO, Rel. Min. Sebastião Reis 
Júnior, por unanimidade, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017 

DESTAQUE STJ. “A prática de crimes em concurso com dois 

adolescentes dá ensejo à condenação por dois crimes de 

corrupção de menores.” 

 

1. Introdução ao Julgado. 

Em julgamento do Recurso Especial n°. 1680114/GO, realizado pela 6ª 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, restou firmado o entendimento de que a realização 

pelo agente imputável de crime, em conjunto com dois ou mais adolescentes (ou 

crianças), dá ensejo ao reconhecimento de concurso formal próprio de crimes no que diz 

respeito ao crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, denominado 

de crime de corrupção de menor. 

Com isto, afasta-se a tese de que a realização de crime na presença de mais 

de um menor de idade configuraria um crime único de corrupção de menor, por haver a 

violação de mais de um bem jurídico tutelado. Igualmente, não haverá concurso material, 

posto que se trata de conduta única praticada pelo agente, na forma do artigo 70 do Código 

Penal. 
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2.  Considerações Iniciais sobre o Crime do Artigo 244-B ECA – Perigo Abstrato. 

 

O crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, 

consistente no crime de corrupção de menores, possui a seguinte redação: 

Art. 244-B. ECA. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) 
anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído 
pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009) 

Com isto, a partir da introdução do mencionado artigo, passou-se a tipificar a 

conduta do agente que tenha praticado o crime em conjunto com agente inimputável, 

menor de 18 (dezoito) anos de idade, tendo como objetivo a tutela do menor, o que se 

coaduna ao princípio da prioridade absoluta, consagrado pelo ordenamento constitucional 

e legal. 

Partindo-se dessa redação, correntes doutrinárias surgiram a respeito de 

definir a natureza do mencionado crime de corrupção de menores, tendo como uma 

primeira corrente aquela que defende que o referido delito consagra um crime material, 

ou seja, deveria ser demonstrado, no caso real, a efetiva corrupção do menor que 

participou do delito, o que poderia ser demonstrado, por exemplo, pelo fato de o 

adolescente não possuir nenhuma passagem ou informação anterior acerca de 

cometimento de atos infracionais, tendo sido iniciado ao mundo infracional quando do 

cometimento do fato típico em conjunto com o agente imputável. Assim, para essa 

corrente, haveria de ser demonstrada a efetiva corrupção ou facilitação à corrupção do 

menor para que fosse possível a configuração típica. 

Lado outro, uma segunda corrente doutrinária apregoa que o crime do artigo 

244-B do ECA seria crime formal, ou seja, para a sua configuração mostra-se dispensável 

na situação concreta a demonstração de que tenha havido efetiva e real corrupção ou 

facilitação à corrupção do menor, bastando que tenha o agente imputável cometido o 

crime em conjunto com esse menor 18 (dezoito) anos. Assim, independentemente de 

referido adolescente possuir passagens anteriores por atos infracionais ou mesmo de não 
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ter o agente maior cometido, anteriormente, qualquer infração penal, restará configurado 

o crime de corrupção de menores. 

Esta foi a tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo restado 

assente o entendimento de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e 

do Adolescente é crime formal, que independe da efetiva demonstração de corrupção do 

menor para a sua configuração. 

Inclusive, no ano de 2013 restou publicado entendimento sumulado por 

aquela Corte Superior reforçando o entendimento acima exposto, qual seja, de que se trata 

de delito formal, que independe da demonstração de efetiva corrupção do adolescente ou 

da criança, bastante o cometimento do crime em conjunto com este. 

Súmula 500 STJ. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe 
da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. 

A fim de exemplificar a incidência do mencionado crime, imagine-se uma 

situação em que o agente maior “A”, primário, venha a praticar um crime de roubo, 

previsto no artigo 157, caput do Código Penal, contando com a ajuda de um adolescente 

“B”, o qual possuí diversas passagens anteriores por cometimento de ato infracional da 

mesma espécie. Neste caso, após o regular processo penal, a condenação do agente “A” 

deverá se dar pelo crime do artigo 157, caput do Código Penal em concurso com o crime 

do artigo 244-B do ECA, pois que não se deve perquirir se houve a efetiva corrupção do 

agente menor, bastando a demonstração de ter sido o crime cometido com a sua 

participação. 

 

3. Concurso de Crimes do Artigo 244-B ECA – Informativo 613/2017 STJ. 

 

Segundo restou firmado entendimento pela 6ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento do REsp 1.680.114/GO, na situação em que o agente praticar um 

crime, contando com a participação de dois ou mais indivíduos menores de 18 (dezoito) 

anos (inimputáveis), não deverá ser considerado crime único na situação, visto que foram 

atingidos mais de um bem jurídico, consistente na formação moral do menor (conforme 
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entendimento firmado no voto do Relator Min. Sebastião Reis Júnior)49, o que revela o 

concurso de crimes. 

Abaixo, transcrevo trecho do voto do Ministro Relator Sebastião Reis Júnior, 

reconhecendo a pluralidade de bens jurídicos violados pela conduta do agente imputável 

que tenha agido criminosamente em conjunto com mais de um adolescente. 

“Ora, se o bem jurídico tutelado pelo crime de corrupção de menores é a 

formação moral da criança e do adolescente, caso duas crianças/adolescentes 

tiverem seu amadurecimento moral violado, em razão de estímulos a praticar 

o crime ou a permanecer na seara criminosa, dois foram os bens jurídicos 

violados.” 

Por fim, deve-se destacar que o julgado atribui à situação a sistemática do 

concurso formal próprio de crimes, o que faz incidir a regra do artigo 70, caput do Código 

penal. 

 

Informativo 613 STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen

cial=76735194&num_registro=201701532496&data=20171016&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Sebastião Reis Júnior: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen

cial=76735200&num_registro=201701532496&data=20171016&tipo=51&formato=PD

F 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=76735200
&num_registro=201701532496&data=20171016&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em 16/12/2017. 
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VI – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 

 

� Homicídio culposo no trânsito e perdão judicial. 

 

18º. Inviável o perdão judicial no caso de duplo homicídio culposo no trânsito, sem a 
presença em ambos dos requisitos necessários pelo artigo 121, §5º do Código Penal. 

Informativo 606 STJ. 

 

TEMA. Duplo homicídio culposo no trânsito. Concurso formal. 
Art. 302, caput, da Lei n. 9.503/1997, c/c art. 70 do CP. Morte de 
namorado e do amigo. Perdão judicial. Art. 121, § 5°, do CP. 
Concessão. Vínculo afetivo entre réu e vítimas. Necessidade de 
comprovação. Extensão dos efeitos pelo concurso formal. 
Inviabilidade. 

PROCESSO: REsp 1.444.699-RS, Rel. Min. Rogério Schietti 
Cruz, por unanimidade, julgado em 1/6/2017, DJe 9/6/2017. 

DESTAQUE STJ. “O fato de os delitos haverem sido 
cometidos em concurso formal não autoriza a extensão dos 
efeitos do perdão judicial concedido para um dos crimes, se 
não restou comprovado, quanto ao outro, a existência do 
liame subjetivo entre o infrator e a outra vítima fatal.”50 

 

1. Crime do artigo 302 do CTB e Perdão Judicial. 

 

O crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor 
encontra previsão no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo punição mais 
gravosa do que aquela prevista para o crime de homicídio culposo do Código Penal. 

Art. 302. CTB. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: 

Penas – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

No projeto aprovado do Código de Trânsito Brasileiro, havia a previsão 
expressa do Perdão Judicial, tendo o artigo 300, o qual previa o referido instituto, sido 
vetado pelo então Presidente da República, ao argumento de que já estava previsto no 
Código Penal, sendo então desnecessária a reiteração da previsão. 

                                                           
50 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 27/12/2017, às 
15h40min. 
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Art. 300 

"Art. 300. Nas hipóteses de homicídio culposo e lesão corporal culposa, o juiz 
poderá deixar de aplicar a pena, se as conseqüências da infração atingirem, 
exclusivamente, o cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente, irmão 
ou afim em linha reta, do condutor do veiculo." 

Razões do veto: 

"O artigo trata do perdão judicial, já consagrado pelo Direito Penal. Deve ser 
vetado, porém, porque as hipóteses previstas pelo § 5° do art. 121 e § 8° do 
artigo 129 do Código Penal disciplinam o instituto de forma mais 
abrangente."51 

Ocorre que, conforme previsão da Exposição de Motivos da Parte Geral do 
Código Penal, em seu item 98, o Perdão Judicial, como causa de extinção da punibilidade, 
somente seria possível nos casos em que expressamente previsto na parte especial do 
Código Penal, ou então na Legislação Penal Especial. 

“98. Incluiu-se o perdão judicial entre as causas em exame (art. 107, IX) e 
explicitou-se que a sentença que o concede não será considerada para 
configuração futura de reincidência (art. 120). Afastam-se, com isso, dúvidas 
que ora têm suscitado decisões contraditórias em nossos tribunais. A opção se 
justifica a fim de que o perdão, cabível quando expressamente previsto na Parte 
Especial ou em lei, não continue, como por vezes se tem entendido, a produzir 
os efeitos da sentença condenatória.”. 

Assim, discutia-se se o perdão judicial previsto no artigo 121, §5º do Código 
Penal seria aplicável ao homicídio culposo na direção de veículo automotor, por meio de 
esforço de interpretação. Atualmente, tem-se como dominante o entendimento de ser este 
aplicável, o que inclusive justifica o julgado ora em comento. 

 

2. Análise do julgado. 

 

Quando do julgamento do REsp 1.444.699/RS, a 6ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, em julgamento de situação em que o agente, na direção de veículo 
automotor, acabou por praticar dois homicídios culposos, dos quais resultaram na morte 
de duas pessoas, sendo que com uma o agente possuía forte vínculo, não existente para 
com a outra. 

Assim, entendeu a Turma que o Perdão Judicial, por se tratar de instituto 
aplicável no caso em que houver forte vínculo que liga o agente causador do homicídio 
culposo e a vítima fatal, tornando desnecessária no caso a aplicação da lei penal, não pode 
ser estendido, automaticamente, a demais vítimas, havendo de haver igualmente para com 
estas o forte vínculo, capaz de quebrar a necessidade de aplicação da pena. 

                                                           
51 Acessível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Mvep1056-
97.htm>. Acesso em 27/12/2017, às 15h50min. 
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Neste sentido o voto do Ministro Relator Rogério Schietti Cruz: “Dessa 
forma, o fato de os delitos haverem sido cometidos em concurso formal não autoriza, por 
si só, a extensão dos efeitos do perdão judicial concedido ao recorrente por um dos crimes, 
se não restou comprovado, quanto ao outro, a existência do liame subjetivo entre o 
infrator e a outra vítima fatal, como se verifica in casu.”52 

Dessa forma, somente será possível a aplicação do Perdão Judicial no caso de 
pluralidade de mortes no homicídio culposo, caso haja a demonstração de que do fato 
tenha resultado consequências gravosas ao agente, que acabe por tornar desnecessária a 
aplicação da pena, na forma do artigo 121, §5º do Código Penal. 

 

Fonte. 

Informativo 606 STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=73350070&num_registro=201400714206&data=20170609&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Rogério Schietti Cruz: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=72155466&num_registro=201400714206&data=20170609&tipo=91&formato=PD
F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=72155466
&num_registro=201400714206&data=20170609&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em 27/12/2017, às 
16h00min. 
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VII – CRIMES TRIBUTÁRIOS. 

 

� Extinção da Punibilidade. 

 

19º. Crime tributário do artigo 1º, inciso V e parágrafo único da Lei 8.137/1990 e a não 
extinção da punibilidade pelo pagamento da penalidade pecuniária. 

Informativo 598 STJ. 

 

 

TEMA. Direito penal tributário. Delito consistente em deixar de 
atender à determinação de autoridade fiscal (Art. 1.º, V e 
Parágrafo único da Lei n. 8.137/90). Não exibição de livros e 
documentos fiscais. Pagamento da penalidade pecuniária. 
Extinção da punibilidade. Impossibilidade. 

PROCESSO: REsp 1.630.109-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de 
Assis Moura, por unanimidade, julgado em 14/2/2017, DJe 
22/2/2017. 

DESTAQUE STJ. “O pagamento da penalidade pecuniária 
imposta ao contribuinte que deixa de atender às exigências da 
autoridade tributária estadual quanto à exibição de livros e 
documentos fiscais não se adequa a nenhuma das hipóteses de 
extinção de punibilidade previstas no parágrafo 2º do artigo 
9º da Lei n. 10.864/03.” 

 

1. Crime do Artigo 1º, V e parágrafo único da Lei 8.137/1990. 

 

A Lei 8.137/1990 trata dos denominados crimes contra a ordem tributária, 
econômica e contra as relações de consumo, sendo que em seu artigo 1º são previstas 
infrações penais atinentes a crimes tributários. 

O artigo 1º, inciso V da mencionada Lei tipifica a conduta do agente que se 
nega ou deixa de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, 
relativamente a mercadoria ou prestação de serviços realizados, ou que venha a fornecê-
la em desacordo com a legislação. Por sua vez, o parágrafo único daquele artigo prevê 
que a falta de atendimento de exigência da autoridade, relativamente a dados tributários, 
configura aquele artigo 1º, inciso V. 

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, 
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas: (...) 
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V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou 
documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo 
de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou 
menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da 
exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V. 

 

2. Obrigação Tributária Principal x Obrigação Tributária Acessória. 

 

A fim de compreender o significado do julgado ora em comento, é importante 
evidenciar a distinção realizada pelo Código Tributário Nacional entre obrigação 
tributária principal e acessória, bem como a rápida conceituação de tributo dada pelo 
Código Tributário Nacional, complementado pela jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. 

Dispõe o artigo 113 do CTN. 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

§1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por 
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 
juntamente com o crédito dela decorrente. 

§2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as 
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação 
ou da fiscalização dos tributos. 

§3º. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-
se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária. 

Assim sendo, verifica-se que a obrigação tributária principal consiste no 
próprio pagamento do tributo, bem como da penalidade pecuniária verificada, em que 
pese esta não se tratar de tributo. Já a obrigação tributária acessória consiste em prestações 
positivas ou negativas, de fazer ou não fazer, no interesse da arrecadação e fiscalização 
tributária, impostas pela lei. 

A conceituação de tributo, por sua vez, se extraí do artigo 3º do CTN. 

Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda cujo valor 
nela se possa exprimir, que não constitua sanção do ato ilícito, instituída em 
lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

Somando a este conceito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal53 
encampou a teoria pentapartida na conceituação de tributo, consistindo em impostos, 
taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. 

                                                           
53 RE n. 146.733-9/SP 
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3. Análise do Julgado. 

 

No julgamento do Resp 1.630.109/RJ, a 6ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, em análise da situação em que o réu de ação penal em que se apurava o 
cometimento do crime previsto no artigo 1º, inciso V e parágrafo único da Lei 8.137/1990, 
quando do pagamento da multa tributária imposta pelo descumprimento das obrigações 
tributárias acessórias a que aludem aqueles tipos penais, entendeu que este pagamento 
não importa em extinção da punibilidade do agente, não sendo aplicável ao caso o 
regramento do artigo 9º, §2º da Lei 10.864/2003. 

 

“Art. 9º. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes 
previstos nos arts. 1º e 2º da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos 
arts. 168A e 337A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o 
agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento. § 1º. 
A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão 
punitiva. § 2º. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo 
quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento 
integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive 
acessórios.” 

Isto, pois, segundo entendimento veiculado no voto da Ministra Relatora 
Maria Thereza de Assis Moura, a penalidade pecuniária advinda do descumprimento da 
obrigação tributária acessória não pode ser considerada como tributo, em que pese essa 
penalidade pecuniária ser considerada como obrigação principal pelo artigo 113 do 
Código Tributário Nacional. 

“A sanção pecuniária imposta ao contribuinte que deixa de atender a requisição 
da autoridade fiscal não é débito oriundo de tributo já que é obrigação tributária 
autônoma, que decorre pura e simplesmente do descumprimento de requisição 
da autoridade fiscal” 

Assim sendo, não sendo tributo, o pagamento desta penalidade pecuniária não 
possui o condão de extinguir a punibilidade do crime do artigo 1º, inciso V e parágrafo 
único da Lei 8.137/1990. 

“Destarte, o pagamento da penalidade pecuniária imposta ao contribuinte que 
deixa de atender às exigências da autoridade tributária estadual quanto à 
exibição de livros e documentos fiscais não se adequa a qualquer das hipóteses 
previstas no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei nº 10.864/03 segundo o qual 
‘Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa 
jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos 
oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios.’” 

 

 

Fontes: 
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Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=69441267&num_registro=201602602912&data=20170222&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67824084&num_registro=201602602912&data=20170222&tipo=91&formato=PD
F 
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20º. Pagamento do crédito tributário, mesmo após a condenação criminal transitada em 
julgado, acarreta em extinção da punibilidade. 

Informativo 611 STJ. 

 

TEMA. Crime contra a ordem tributária. Condenação transitada 
em julgado. Pagamento do tributo. Causa de extinção da 
punibilidade. Artigo 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003. Coação ilegal 
caracterizada. 

PROCESSO: HC 362.478-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, por 
unanimidade, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017. 

DESTAQUE STJ. “O pagamento do débito tributário, a 
qualquer tempo, até mesmo após o advento do trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória, é causa de extinção 
da punibilidade do acusado.”54 

 

1. Pagamento do crédito tributário como causa de extinção da punibilidade. 

 

A Lei 10.684/2003 prevê, em seu artigo 9º, causa de suspensão da pretensão 
punitiva Estatal em relação a determinados crimes envolvendo a ordem tributária, quais 
sejam, os crimes estampados nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137/1990 crimes contra a ordem 
tributária), artigo 168-A do Código Penal (crime de apropriação indébita tributária) e 
artigo 337-A do mesmo código (sonegação de contribuição previdenciária). 

A referida suspensão da pretensão punitiva se dá durante o período em que o 
agente (por meio de pessoa jurídica que o represente) estiver incluído no sistema de 
parcelamento tributário a que alude a referida Lei 10.684/2003. Durante este período, não 
correrá em face do agente eventual processo criminal relativo a referidos crimes, sendo 
que igualmente restará suspensa a prescrição criminal. 

Art. 9º. Lei 10.684/2003. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos 
crimes previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e 
nos arts. 168A e 337A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos 
aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento. 

§1º. A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão 
punitiva. 

Trata-se, evidentemente, de mecanismo utilizado pelo Estado na tentativa de 
estimular os agentes envolvidos em crimes tributários e correlatos a, aderindo ao regime 
de parcelamento tributário, pagarem ao Fisco os valores que são devidos, evitando déficit 

                                                           
54 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 12/01/2018, às 
12h00min. 
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arrecadatório estatal, tendo em contrapartida recompensa atinente a este prazo no qual 
não terá contra si o tramite de processo criminal atinente a referidos crimes. 

Ao final do parcelamento, havendo o pagamento integral do crédito tributário 
pelo agente, a próprio lei dispõe, de modo expresso, que haverá a extinção da punibilidade 
do agente em relação a eventuais crimes referentes a estes créditos quitados. 

Art. 9º. Lei 10.684/2003. (...). §2º. Extingue-se a punibilidade dos crimes 
referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente 
efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições 
sociais, inclusive acessórios. 

No entanto, a mencionada disposição não deixa claro até qual momento deve 
haver o pagamento integral do crédito tributário para que haja a extinção da punibilidade. 
Outrossim, não deixa igualmente claro se a referida quitação deve ser decorrente do 
parcelamento tributário ou se, realizada de modo integral e direto, acarreta no mesmo 
efeito. 

Evidentemente, mesmo que realizada direta e integralmente, deverá ser 
considerado o efeito de extinção da punibilidade, visto que não seria razoável tratamento 
diverso em relação àquele que realizou o pagamento dessa forma e aquele que realizou a 
quitação por meio do parcelamento. 

Já quanto ao momento do pagamento integral, houve grande discussão acerca 
do tema, o que será demonstrado a partir da análise do presente julgado. 

 

2. Análise do julgado. 

 

Quando do julgamento do habeas corpus n. 362.478, a 5ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, analisou a situação em que o agente, condenado em decisão transitada 
em julgado, realizou o pagamento do crédito tributário devido, com todos os seus 
acessórios, buscava obter a ordem para fins de reconhecimento da extinção da 
punibilidade, tendo em vista aduzir que, na forma como preconizado pela Lei 
10.684/2003, não haveria lapso temporal limite para fins de reconhecimento dessa 
extinção de punibilidade pelo pagamento tributário integral. 

Segundo se extraí pelo voto do Ministro Relator Jorge Mussi, a Turma 
reconheceu que, não havendo na lei a estipulação expressa desse prazo para fins de 
pagamento e reconhecimento de extinção da punibilidade do agente, mesmo que este 
tenha sido condenado a algum dos crimes arrolados no artigo 9º da Lei 10.684/2003, e 
mesmo que esta condenação tenha transitado em julgado, deverá ser reconhecida a 
extinção da punibilidade do agente, não havendo mais o interesse estatal em sua 
responsabilização criminal. 

Isto, pois, conforme deixou assente, o interesse estatal precípuo em relação 
aos crimes tributários e correlatos se refere ao interesse arrecadatório, sendo apenas 
reflexo o interesse criminal em questão. Assim sendo, uma vez obtido êxito em arrecadar 
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o tributo, mediante pagamento voluntário (e não necessariamente espontâneo) do agente, 
deve ser reconhecida destacada extinção da punibilidade. 

Conforme aduz o Ministro Relator em seu voto: 

“Embora no caso que deu origem ao precedente citado o adimplemento do 
débito tributário tenha ocorrido ainda no transcurso da ação penal deflagrada 
contra acusado, não se pode negar que o legislador ordinário, olvidando-se de 
estabelecer um limite temporal para a quitação da dívida apta a dar ensejo à 
extinção da punibilidade do agente, procurou ampliar as possibilidades de 
arrecadar a exação devida, deixando transparecer que, uma vez em dia com o 
Fisco, o Estado não teria mais interesse em atribuir-lhe uma reprimenda 
corporal em razão da sonegação verificada. (...) Trata-se, na verdade, de uma 
forma a mais posta à disposição do Estado para seduzir o contribuinte 
inadimplente a recolher aos cofres públicos o tributo que deve, satisfazendo, 
assim, os anseios arrecadatórios da administração pública.”55 

Desse modo, pago o crédito tributário integralmente, junto a seus acessórios, 
deverá ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente em relação aos crimes dos 
artigos 1º e 2º da Lei 8.137/1990 crimes contra a ordem tributária), artigo 168-A do 
Código Penal (crime de apropriação indébita tributária) e artigo 337-A do mesmo código 
(sonegação de contribuição previdenciária), na forma do artigo 9º, §2º da Lei 
10.684/2003. 

 

Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=64982983&num_registro=201601823860&data=20170920&tipo=51&formato=PD
F 

Voto Ministro Relator Jorge Mussi: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=64982983&num_registro=201601823860&data=20170920&tipo=51&formato=PD
F 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=64982983
&num_registro=201601823860&data=20170920&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em 12/01/2018, às 
12h50min. 
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VIII – CRIMES CONTRA A ORDEM FINANCEIRA 

 

� Crime de Atribuição de Falsa Identidade em Operações de Câmbio. 

 

21º. Crime do artigo 21 da Lei 7.492/1986 e utilização de laranjas na operação de 
câmbio. 

Informativo 604 STJ. 

 

TEMA. Art. 21 da Lei n. 7.492/1986. Utilização de “laranjas” 
para aquisição de moeda estrangeira. Tipicidade configurada. 

PROCESSO: REsp 1.595.546-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 
por unanimidade, julgado em 2/5/2017, DJe 11/5/2017. 

DESTAQUE STJ. “A utilização de terceiros (“laranjas”) para 
aquisição de moeda estrangeira para outrem, ainda que 
tenham anuído com as operações, se subsome à conduta 
tipificada no art. 21 da Lei n. 7.492/1986.”56 

 

1. Crimes contra o sistema financeiro – art. 21 da Lei 7.492/1986. 

 

A Lei 7.492/1986 disciplina os crimes contra o sistema financeiro, sendo que 
o seu artigo 21 tipifica, de modo especial, conduta de atribuição de falsa identidade, por 
meio da qual o indivíduo atribui a si ou a terceiro falsa identidade, com o intuito de 
realizar operação de câmbio. 

Art. 21. Lei 7.492/1986. Atribuir-se, ou atribuir a terceiro, falsa identidade, 
para realização de operação de câmbio. 

Pena – Detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Segundo demonstra o julgado ora em comento, o referido princípio pressupõe 
que a fraude aplicada tenha aptidão para impossibilitar ou dificultar a fiscalização sobre 
a operação de crédito, impedindo a constatação de eventuais outros crimes advindos 
daquela operação. 

No julgamento do REsp 1.595.546/PR, restou assente que, mesmo que 
terceiros tenham anuído com as operações de câmbio realizadas, na qualidade de 
“laranjas”, tal fato não descaracteriza o crime em questão, tendo em vista que este se 
importa com a dissimulação do real adquirente da moeda (destinatário da operação de 
câmbio realizada). 

                                                           
56 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 27/12/2017, às 
14h20min. 
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Fonte. 

Informativo 604 STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=71358039&num_registro=201601126568&data=20170511&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Nefi Cordeiro: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=71357767&num_registro=201601126568&data=20170511&tipo=51&formato=PD
F 
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IX – LEI MARIA DA PENHA. LEI 11.340/2006. 

 

22º. Crime de lesões corporais no ambiente doméstico contra mulher. Ação penal pública 
incondicionada. 

Informativo 604 STJ. 

 

TEMA. Crime de lesões corporais cometidos contra mulher no 
âmbito doméstico e familiar. Natureza da ação penal. Revisão do 
entendimento do STJ. Adequação à orientação da ADI 4.424/DF 
– STF. Ação pública incondicionada. 

PROCESSO: Pet 11.805-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 
Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 10/5/2017, DJe 
17/5/2017. (Tema 177 - Revisão) 

DESTAQUE STJ. “A ação penal nos crimes de lesão corporal 
leve cometidos em detrimento da mulher, no âmbito 
doméstico e familiar, é pública incondicionada.”57 

 

 

1. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

 

A violência doméstica e familiar contra a mulher encontra combate, dentro 
do ordenamento jurídico pátrio, sobretudo por meio da Lei 11.340/2006, denominada de 
“Lei Maria da Penha”, que em seus artigos 5º e 7º conceituam o que deve ser entendido 
como violência doméstica contra a mulher. 

Art. 5o. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 
por afinidade ou por vontade expressa; 

                                                           
57 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 27/12/2017, às 
14h00min. 



69 

 

Informativos STJ Comentados  Vinicius Pascueto Amaral 
 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 
orientação sexual. 

Art. 7o. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras: 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe 
o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do 
direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou 
a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou 
à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que 
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 
difamação ou injúria. 

Assim sendo, várias são as formas de violência que podem ser cometidas em 
desfavor da mulher em seu ambiente doméstico, sendo que a cada uma delas será 
aplicável as disposições da Lei Maria da Penha, somado ao tipo penal respectivo. 

Dentro do objetivo de tutela dos direitos das mulheres, historicamente 
desrespeitadas em nosso contexto social, a Lei 11.340/2006 buscou afastar a aplicação 
das medidas despenalizadoras existentes no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, o 
que se retira de seu artigo 41. 

Art. 41.  Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a 
mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 
26 de setembro de 1995. 

Nesta vedação de aplicação das disposições dos Juizados Especiais, discutiu-
se, desde de o advento da Lei 11.340/2006, se essa vedação abrangeria o afastamento da 
regra de ser o crime de lesão corporal de ação pública condicionada à representação da 
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vítima, tendo em vista que é a Lei dos Juizados Especiais que determina essa 
condicionante à ação penal, não prevista no Código Penal. 

Importante destacar que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o 
mencionado artigo 41 da Lei Maria da Penha não padece de qualquer vício de 
inconstitucionalidade, sendo íntegro em nosso ordenamento58. 

 

2. Análise do julgado. 

 

Em sede de julgamento de Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de 
Justiça, revendo a entendimento anteriormente exalado no ano de 2010 (REsp 
1.097.042/DF), seguindo a entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, 
reforçou a noção ora predominante de que os crimes de lesão corporal contra a mulher, 
em situação de violência doméstica, são considerados crimes de ação penal pública 
incondicionada, dada a vedação da aplicação da Lei 9.099/1995 à Lei 11.340/2006. 

O referido julgado, firmado em sede de Recursos Repetitivos, inclusive se 
coaduna com o próprio entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por 
meio do Enunciado 542. 

Súmula 542. STJ. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante 
de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. 

 

Fonte. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=72407403&num_registro=201602969378&data=20170517&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Rogério Schietti Cruz: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=71427824&num_registro=201602969378&data=20170517&tipo=91&formato=PD
F 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Vide: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=175260 
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X – CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

� Competência. 

 

23º. Competência da Justiça Estadual para julgar crime envolvendo operadora de plano 
de saúde. 

Informativo 595 STJ. 

 

TEMA: Operadora de plano de saúde não caracterizada como 
seguradora. Impossibilidade de equiparação a instituição 
financeira. Crime contra o sistema financeiro nacional afastado. 
Possíveis crimes falimentares ou patrimoniais. Competência da 
justiça estadual. 

PROCESSO: CC 148.110-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, Rel. para acórdão Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, por maioria, julgado em 23/11/2016, DJe 13/12/2016. 

DESTAQUE STJ. “Compete à justiça estadual o processamento 
e julgamento de ação penal que apura supostas fraudes praticadas 
por administrador na gestão de operadora de plano de saúde não 
caracterizada como seguradora.” 

 

1. Crime de gestão fraudulenta. 

 

O crime de gestão fraudulenta de instituição financeira é previsto no artigo 
4º, da Lei 7.492/198659, na qual são previstos os crimes contra o sistema financeiro 
nacional. 

O conceito do que seja instituição financeira é trazido pela própria Lei 
7.492/1986, em seu artigo 1º60. No teor do parágrafo único, inciso I daquele artigo, a 
sociedade seguradora é equiparada a instituições financeiras, podendo, desse modo, ter 

                                                           
59 Art. 4º Gerir fraudulentamente instituição financeira: Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e 
multa. 
60  Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, 
intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou 
estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores 
mobiliários. 
Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira: 
I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de 
poupança, ou recursos de terceiros; 
II - a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste artigo, ainda que de forma eventual. 
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em seu bojo o cometimento de crime de gestão fraudulenta, na forma do artigo 4º da Lei 
7.429/1986, não havendo quanto a esta qualquer interpretação in malam partem. 

A própria Lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional, em seu artigo 2661, já deixa 
explícito que os crimes nela previstos serão processados por iniciativa do Ministério 
Público Federal, sendo da competência da Justiça Federal. 

 

2. Análise do Julgado. CC 148.110  

 

No julgamento do Conflito de Competência n. 148.110, a Terceira Seção da 
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, deixou assente que no caso de crime 
envolvendo operado de plano de saúde, não caracterizada como seguradora, não haverá 
o denominado crime de gestão fraudulenta, previsto no artigo 4º, da Lei 7.492/1986, isto, 
pois, referida operadora não pode ser classificada como instituição financeira, não se 
subsumindo àquele tipo penal. 

Abaixo, transcreve-se parte da Ementa do julgado, a qual deixa explicita essa 
inviabilidade de consideração da operadora de plano de saúde como instituição 
financeira: 

“(...)2. As operadoras de planos de saúde não consubstanciam instituições 
financeiras em sentido próprio – pois não captam, intermedeiam ou aplicam 
recursos financeiros de terceiros – nem instituições financeiras atuantes no 
mercado de capitais – dado que não realizam atividade de custódia, emissão, 
distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores 
mobiliários. Podem, em tese, apenas ser enquadradas como instituições 
financeiras por equiparação, com fulcro no artigo 1º, parágrafo único, da Lei 
nº 7.492/86. (...)”.62 

Desse modo, afastado o crime de gestão fraudulenta, o qual conforme 
destacado é crime da competência da Justiça Federal, subsistiria ao caso a eventual 
configuração de crime patrimonial ou falimentares, os quais, via de regra, são da 
competência da Justiça Estadual (salvo se configurada alguma das hipóteses do artigo 109 
da Constituição Federal). 

 

Informativo 595 STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67599101&num_registro=201602102299&data=20161213&tipo=5&formato=PDF 

                                                           
61 Art. 26. Lei 7.429/1986. A ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério 
Público Federal, perante a Justiça Federal. 
62 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=67599101
&num_registro=201602102299&data=20161213&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em 15/12/2017, às 
14h00min. 
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Voto p/ Acórdão (Relatora p/ Acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura): 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=65759043&num_registro=201602102299&data=20161213&tipo=3&formato=PDF 
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24º. Competência da Justiça Estadual para julgamento de estelionato envolvendo falso 
Tribunal Internacional de Conciliação. 

Informativo 597 STJ. 

 

TEMA. Conflito negativo de competência. Justiça Federal X 
Justiça Estadual. Inquérito Policial. Falso Tribunal Internacional 
de Justiça e Conciliação. 

PROCESSO: CC 146.726-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, por unanimidade, julgado em 14/12/2016, DJe 
1/2/2017. 

DESTAQUE STJ. “Compete à Justiça Estadual a condução de 
inquérito policial no qual se apura suposto crime de 
estelionato, em que foi obtida vantagem ilícita em prejuízo de 
vítimas particulares mantidas em erro mediante a criação de 
falso Tribunal Internacional de Justiça e Conciliação para 
solução de controvérsias.” 

 

1. Crime de Estelionato. Artigo 171 do Código Penal. 

 

O crime de estelionato está previsto no artigo 171 do Código Penal, e consiste, em sua 
modalidade fundamental (caput), na conduta do agente que obtém, para si ou para outrem, 
vantagem ilícita, utilizando-se, para esse tanto de artifício ou ardil, mantendo ou 
induzindo em erro a pessoa vítima do delito. 

O referido crime se consuma com a obtenção da vantagem pelo agente, bem como com o 
efetivo prejuízo acarretado à esfera da vítima. Ademais, tem-se que a consumação do 
crime se dá no local em que o agente percebe a vantagem econômica ilícita, e não 
meramente no local em que tenha ocorrido a prática da conduta. 

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer 
outro meio fraudulento: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez 
contos de réis. 

 

2. Análise do julgado. 

O julgado instaurado perante a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, consistente no 
Conflito de Competência n. 146.726/SP, consistia em verificar se o crime de estelionato 
praticado contra vítimas particulares, envolvendo a criação de falso Tribunal 
Internacional de Justiça e Conciliação (o que seria responsável por arbitragem), seria 
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delito da competência da Justiça Federal, por envolver supostamente interesse da União 
ou de suas autarquias, ou se seria crime afeto à Justiça Estadual, dada a inexistência 
daquele interesse. 

Conforme restou destacado pelo Voto do Ministro Relator, Reynaldo Soares da Fonseca, 
a ausência de registro do mencionado “Tribunal Internacional” junto ao “Conselho 
Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem – CONIMA”, não seria suficiente a 
demonstrar, por si só, a existência de interesse da União ou de suas autarquias, apto a 
atrair a competência da Justiça Federal. 

Ademais, restou destacado pelo voto ora mencionado que há, tanto no âmbito da Justiça 
Federal (TRF) como no âmbito da Justiça Estadual (TJ), a existência de cadastro de 
mediadores e conciliadores, sendo estes mantidos pelo Conselho Nacional de Justiça – 
CNJ. 

Abaixo, transcreve-se trecho do voto do Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, 
reconhecendo a ausência de interesse da União ou de suas autarquias. 

“Mas, ainda que assim não fosse, trata-se, nitidamente, de instituição privada 
que congrega, como associados, outras instituições privadas, daí por que nem 
a ausência de registro no CONIMA, nem tampouco a falsa representação de 
uma instituição como tribunal de arbitragem, têm o condão de lesar 
diretamente interesse da União, de suas autarquias ou de empresas públicas 
federais, afastando-se, por consequência, a competência da Justiça Federal.”63 

Assim sendo, dada a inexistência de interesse específico da União ou de suas autarquias, 
bem como ausência das demais hipóteses previstas no artigo 109 da Constituição Federal, 
trata-se de caso afeto à Justiça Estadual, competente para o conhecimento e julgamento 
do crime de estelionato noticiado. 

 

Fontes: 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=68086398&num_registro=201601308549&data=20170201&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=68086276&num_registro=201601308549&data=20170201&tipo=51&formato=PD
F 

 

 

                                                           
63 Acessível em: < 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=6808627

6&num_registro=201601308549&data=20170201&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em 19/12/2017, às 

12h30min. 
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25º. Competência para instauração de inquérito policial para investigar crime do artigo 
241-A do ECA (troca de mensagens com conteúdo pornográfico envolvendo criança e 
adolescente) por meio de chat de rede social. 

Informativo 603 STJ. 

 

TEMA. Conflito   negativo   de competência. Justiça 
Federal versus Justiça Estadual.  Inquérito policial. Divulgação 
de imagem pornográfica de adolescente via whatsapp e 
em chat nofacebook. Art. 241-A da Lei 8.069/1990 (ECA). 
Internacionalidade. Inexistência. Competência da justiça 
estadual. 

PROCESSO: CC 150.564-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, por unanimidade, julgado em 26/4/2017, DJe 
2/5/2017. 

DESTAQUE STJ. “Compete à Justiça Federal a condução do 
inquérito que investiga o cometimento do delito previsto no 
art. 241-A do ECA nas hipóteses em que há a constatação da 
internacionalidade da conduta e à Justiça Estadual nos casos 
em que o crime é praticado por meio de troca de informações 
privadas, como nas conversas via whatsapp ou por meio 
de chat na rede social facebook.”.64 

 

1. Crime do artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990). 

 

O crime do artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescido 
pela Lei 11.829/2008, prevê a tipificação, em seu caput, da conduta do agente que oferece, 
troca, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga fotografia, vídeo ou outro 
registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou 
adolescente. 

Art. 241-A.  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar 
ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de 
informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que 
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança 
ou adolescente: 
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: 
I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das 
fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo; 
II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores 
às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo 

                                                           
64 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 20/12/2017, 

às 13h30min. 
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 § 2o. As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1o deste artigo são 
puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, 
oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito 
de que trata o caput deste artigo 

Em análise do tipo penal, percebe-se, claramente, que há a possibilidade de o 
referido crime ser cometido através da internet ou de meios assemelhados, sendo que a 
simples troca de imagens entre pessoas já é elemento suficiente a configurar o crime em 
questão. 

Dada essa possibilidade de ser cometido o crime via internet, discute-se qual 
seria a Justiça competente para o conhecimento e julgamento do feito, tendo em vista que, 
na forma do artigo 109, inciso V da Constituição Federal, há a previsão de competência 
da Justiça Federal para o julgamento de crimes previstos em tratado ou convenção 
internacional quando, iniciada a execução do crime no País, este tenha ou devesse ter 
ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente, evidenciado o caráter de transnacional do 
crime. 

Isto, pois, o conteúdo publicado na internet, sobretudo em redes sociais como 
“facebook”, “instagram”, etc., possuem esse caráter de transnacionalidade, posto que não 
fica o conteúdo restrito ao âmbito do território nacional, podendo ser acessado por 
qualquer dispositivo que tenha conexão com a internet, em qualquer local e País. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restou assente no sentido de 
ser o crime do artigo 241-A do Estatuto da Criança e Adolescente, quando cometido por 
meio de rede social de acesso amplo, com possibilidade real de acesso em todo o planeta, 
da competência da Justiça Federal.65 

 

2. Análise do Julgado. 

 

No julgamento do Conflito de Competência n. 150.564, instaurado perante a 
3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, foi posto em julgamento a definição da 
competência para a instauração e prosseguimento de inquérito policial (o que pode ser 
aplicado inclusive para a ação penal), de fato envolvendo a troca de imagens de cunho 
pornográfico, de criança e adolescente, entre indivíduos, por meio de chat privado de rede 
social. 

Cinge-se a discussão a saber se a referida troca de mensagens, ocorrida pela 
internet e por meio de rede social, mas no âmbito privado de chat disponibilizado por 
esta, seria suficiente a demonstrar o caráter transnacional do crime, o que atrairia a 
competência da Justiça Federal, ou se estaria restrito ao âmbito particular dos envolvidos, 
sendo competente para tanto a Justiça Estadual. 

No julgado em tela, restou definido pela 3ª Seção daquela Corte Superior que 
a troca de mensagens entre sujeitos por meio de chat disponibilizado por rede social, não 
evidenciando a publicação da imagem ou conteúdo pornográfico em outros meios, não 

                                                           
65 Recurso Extraordinário n. 628.624/MG 
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evidencia por si só a transnacionalidade da conduta, pelo que a competência para o 
inquérito policial (e posterior ação penal, caso não demonstrada a referida 
transnacionalidade), é da Justiça Estadual. 

 

Fontes: 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=70995139&num_registro=201603384481&data=20170502&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=70994942&num_registro=201603384481&data=20170502&tipo=51&formato=PD
F 
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26º. Competência da Justiça Estadual para processo e julgamento de crime do artigo 54, 
§2º, inciso V da Lei 9.605/98, quando não demonstrada responsabilidade da CEF. 

Informativo 615 STJ. 

 

TEMA. Art. 54, § 2º, V da Lei n. 9.605/98. Poluição. Deságue de 
esgoto em nascentes localizadas em área de proteção ambiental. 
Programa habitacional popular. Fiscalização da aplicação dos 
recursos públicos pela Caixa Econômica Federal (CEF). Atuação 
como mero agente financeiro. Contrato que isenta a CEF de 
responsabilidade pela higidez da obra. Competência da Justiça 
estadual. 

PROCESSO: CC 139.197-RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, por 
unanimidade, julgado em 25/10/2017, DJe 09/11/2017 

DESTAQUE STJ. “Compete à Justiça estadual o julgamento 
de crime ambiental decorrente de construção de moradias de 
programa habitacional popular, nas hipóteses em que a Caixa 
Econômica Federal atue, tão somente, na qualidade de agente 
financiador da obra.”66 

 

1. Crime do Artigo 54, §2º, inciso V da Lei 9.605/1998. 

 

O crime do artigo 54 da Lei 9.605/1998 consiste na tipificação penal da 
conduta do agente que vier a causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 
acarrete ou possa acarretar em prejuízo à saúde humana, bem como em mortandade de 
animais ou de destruição significativa da flora. 

Art. 54. Lei 9.608/1998. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais 
que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem 
a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: 

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

Trata-se da conduta fundamental de referido tipo penal e que visa, sobretudo, 
responsabilizar criminalmente o agente que venha a, dolosamente, realizar condutas que 
acarretem em referida poluição. 

Importante destacar que ao direito penal, mesmo havendo em relação ao 
referido crime a modalidade culposa, em seu §1º, deve-se demonstrar o elemento volitivo, 
ou seja, o dolo (caput) ou a culpa (§1º), posto não ser permitida a responsabilidade penal 
objetiva. Diferentemente ocorre no âmbito cível, posto que a responsabilidade pelo dano 

                                                           
66 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 14/01/2018, às 
16h30min. 
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ambiental pode se dar de modo objetivo, sem a necessária demonstração da culpa em 
sentido amplo, bastando a demonstração da conduta, do nexo de causalidade e do dano, 
sobretudo em virtude ao princípio do poluidor pagador. 

Ainda em relação a referido crime, em seu §2º há a previsão de modalidades 
qualificadas da poluição, às quais há a previsão de pena abstrata mais gravosa. 

§ 2º Se o crime: 

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; 

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que 
momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à 
saúde da população; 

III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do 
abastecimento público de água de uma comunidade; 

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou 
detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou regulamentos: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

Dessa forma, àquele que causar poluição por meio de lançamento de resíduos 
sólidos, etc., em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou regulamento, será 
aplicada a modalidade qualificada do crime de poluição, com pena abstrata mais gravosa 
do que a prevista no caput. 

 

2. Análise do Julgado. 

 

Quando do julgamento do Conflito de Competência n. 139.197/RS, a 3ª Seção 
do Superior Tribunal do Justiça, em análise ao caso em que teria sido verificada a 
ocorrência do crime do artigo 54, §2º, inciso V da Lei de Crimes Ambientais, tendo a 
poluição decorrente de referido crime ocorrido em residências do “Projeto Minha Casa 
Minha Vida”, financiados pela Caixa Econômica Federal, discutiu-se se esta situação de 
agente financiador seria suficiente para tornar a CEF ré no processo criminal ambiental 
e, com isso, atrair a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento 
do feito. 

Restou assente no julgado o entendimento de que há de ser feita diferenciação 
de atuação da Caixa Econômica Federal em referido projeto, posto que há a sua atuação 
somente como agente financiador, bem como há, em outras ocasiões, a sua atuação como 
fiscalizadora e, inclusive, responsável pela aprovação dos projetos a serem executados. 

Dessa forma, restou assente no julgado que o fato de a Caixa Econômica 
Federal figurar como financiadora do projeto nos presentes autos é insuficiente para 
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legitimar a sua figuração no polo passivo dos autos (lembrar que é possível a 
responsabilidade penal ambiental da pessoa jurídica), o que afastaria a competência da 
Justiça Federal nos autos. 

Neste sentido, transcreve-se trecho do voto do Ministro Relator Joel Ilan 
Paciornik. 

“Em suma, o fato de a CEF atuar com financiadora da obra não tem o condão 
de atrair a competência da Justiça Federal. Isto porque para sua 
responsabilização não basta que figure como financeira, ou seja, é 
imprescindível sua atuação na elaboração do projeto. Em outras palavras, para 
ser responsabilizada por danos ambientais deve ter atuado na qualidade de 
fiscalizadora da segurança e higidez da obra, mormente em se tratando de 
direito penal que inadmite a responsabilidade objetiva”67 

Desse modo, uma vez não demonstrada a responsabilidade da Caixa 
Econômica Federal pelos danos oriundos da obra, o simples fato de esta figurar como 
agente financiador do projeto impossibilita, por si só, a sua responsabilidade pena, pelo 
que, salvo a existência de outros fatores (art.109 da CF), não será atraída a competência 
da Justiça Federal, mantendo-se a competência residual da Justiça Estadual. 

 

Fontes: 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=77359349&num_registro=201500545179&data=20171109&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Joel Ilan Paciornik: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=77349156&num_registro=201500545179&data=20171109&tipo=51&formato=PD
F 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=77349156
&num_registro=201500545179&data=20171109&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em 14/01/2018, às 
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� Ação Penal. 

 

27º. Inviabilidade de trancamento de ação penal. Desnecessidade de a violência 
doméstica ter sido cometida em âmbito familiar. 

Informativo 609 STJ 

 

TEMA. Recurso em Habeas Corpus. Trancamento da ação penal. 
Inépcia da denúncia. Lesão corporal leve qualificada pela 
violência doméstica familiar.  Art.  129, § 9º, do CP.  Briga entre 
irmãos. Ambiente de trabalho. Irrelevância. Vínculo familiar. 
Violência doméstica caracterizada. 

PROCESSO: RHC 50.026-PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, por unanimidade, julgado em 3/8/2017, DJe 
16/8/2017. 

DESTAQUE STJ. “Não é inepta a denúncia que se 
fundamenta no art. 129, § 9º, do CP – lesão corporal leve –, 
qualificada pela violência doméstica, tão somente em razão de 
o crime não ter ocorrido no ambiente familiar.”68. 

 

1. Violência Doméstica. 

 

A violência doméstica, sobretudo no que diz respeito ao crime de lesões 
corporais, encontra qualificação por meio do artigo 129, §9º do Código Penal, com 
redação determinada pela Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), abrangendo, de modo 
bastante amplo, a violência cometida no âmbito das relações de parentesco e de 
coabitação ou hospitalidade. 

Art. 129. (...) §9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, 
descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 
conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente 
das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

Conforme se extraí da redação da mencionada qualificadora do crime de lesão 
corporal praticada com violência doméstica, a sua incidência independe do gênero da 
vítima, seja homem ou mulher, desde que configurada alguma daquelas relações de 
parentesco, coabitação ou hospitalidade. 

                                                           
68 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 11/01/2018, às 
10h10min. 
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2. Análise do Julgado. 

 

Dentro da análise da violência doméstica, discutia-se se a sua incidência 
deveria ficar restrita ao âmbito doméstico, ou seja, praticada no ambiente da casa dos 
envolvidos (agente e vítima), ou se seria possível a sua configuração mesmo que fora 
desse ambiente, desde que demonstrado ter o agente se prevalecido da relação de 
parentesco, coabitação ou hospitalidade quando da prática do ato lesivo. 

Quando do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas corpus n. 50.026, a 
5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, analisando a pedido formulado pelo agente em 
sede de habeas corpus para que houvesse o trancamento da ação penal por não ter sido a 
violência praticada no ambiente doméstico, firmou o entendimento da desnecessidade de 
essa ter sido praticada neste ambiente, podendo ter sido configurada mesmo que fora dele, 
como no ambiente doméstico, não havendo, desse modo, que se falar em inépcia da 
denúncia. 

Conforme esclarece o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca: 

“Portanto, cuidando-se de lesões corporais praticadas contra irmão, a conduta 
já se encontra devidamente subsumida ao tipo penal acima transcrito, o qual 
não exige que a lesão seja contra familiar e também em contexto familiar, 
sendo suficiente a configuração da primeira elementar, conforme plenamente 
descrito na denúncia. Dessarte, não há se falar em inépcia.”69 

Desse modo, mesmo que fora do ambiente doméstico, mas demonstrada a 
relação de parentesco, coabitação ou hospitalidade a que reclama o artigo 129, §9º do 
Código Penal, restará configurada a qualificadora do crime de lesão corporal leve em 
questão, não havendo que se falar em eventual inépcia da denúncia ou mesmo 
desclassificação delitiva. 

 

Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=73730267&num_registro=201401794296&data=20170816&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=73730210&num_registro=201401794296&data=20170816&tipo=51&formato=PD
F 

 

                                                           
69 Acessível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=737302

10&num_registro=201401794296&data=20170816&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em 11/01/2018, às 

10h20min. 
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� Questões e Processos Incidentes. 

 

28º. Sequestro de bens e trânsito em julgado da sentença condenatória. Inviabilidade de 
continuidade da contagem de prazo para usucapião. 

Informativo 613 STJ. 

 

TEMA. Aquisição de imóvel com proventos de crime. Ocupação 
posterior por terceiros. Alegação de usucapião. Sequestro e 
posterior confisco do bem pelo juízo criminal. Prevalência sobre 
o juízo cível. Extinção da ação de usucapião. Perda de objeto. 

PROCESSO: REsp 1.471.563-AL, Rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino, por unanimidade, julgado em 26/09/2017, DJe 
10/10/2017 

DESTAQUE STJ. “Há perda de objeto da ação de usucapião 
proposta em juízo cível na hipótese em que juízo criminal 
decreta a perda do imóvel usucapiendo em razão de ter sido 
adquirido com proventos de crime.”70 

 

1. Efeito da condenação. Perda de bens adquiridos com proventos de crime. 
Sequestro de bens. 

 

Os artigos 91 e 92 do Código Penal tratam dos efeitos decorrentes da 
condenação criminal, sendo que conforme disposição do artigo 91, inciso II, alínea b do 
Código Penal, é previsto o efeito consistente na perda em favor da União, ressalvado a 
direito de terceiros de boa-fé, de produtos do crime ou de quaisquer outros valores que 
constituam proveitos auferidos pelo agente em decorrência da prática do ato criminoso. 

Art. 91 - São efeitos da condenação: (...) 

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de 
boa-fé: (...) 

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito 
auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. 

No entanto, tendo em vista que o processo criminal possuí sequencia 
concatenada de atos, que devem ser seguidas e observadas, o que demanda lapso temporal 
razoável para a sua conclusão, inclusive podendo perdurar por vários anos, resta evidente 
a necessidade de previsão de mecanismos de tutela cautelar desses valores e produtos do 

                                                           
70 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 14/01/2018, às 
17h00min. 
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crime, para fins de resguardá-los para, findo o processo, ser possibilitado o efeito acima 
transcrito. 

No que diz respeito aos bens proveitos do fato criminoso, em especial no que 
diz respeito aos bens imóveis que sejam proveitos desses fatos, o Código de Processo 
Penal, em seu artigo 125, prevê o denominado sequestro de bens, tendente a assegurar a 
existência e manutenção desse bem, evitando a dilapidação do patrimônio ilícito pelo 
agente. 

Art. 125.  Caberá o seqüestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com 
os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. 

Nos dizeres da Ministra Nancy Andrighi, em seu voto-vista: 

“Os efeitos do sequestro são, portanto, o de identificar o bem que pode ter sido 
transformado economicamente pelo sujeito ativo com o produto do crime e o 
de sujeitar esse bem à eficácia imediata do efeito secundário da condenação 
previsto no art. 91, II, b, do CP. O sequestro assecuratório garante, portanto, 
que o destino do proveito criminoso há de ser o do art. 91, II, b, do CP c.c. o 
art. 133, caput e parágrafo único, do CPP”71 

Assim sendo, resta evidente que o efeito contido no artigo 91, inciso II, alínea 
b do Código Penal possuí estrita relação com o sequestro de bens dos artigos 125 e 
seguinte do Código de Processo Penal, posto que este serve como instrumento 
assecuratório para aquele. 

Importante destacar ainda que, havendo o sequestro sobre o bem proveito do 
crime, o efeito em comento será automático e imediato, dispensado o ajuizamento de ação 
cível para a concretização de seus fins. Neste sentido destaca a Ministra Nancy Andrighi: 

“Assim, tendo ocorrido o sequestro do bem proveito do crime, o efeito da 
condenação do art. 91, II, b, do CP é automático e imediato, sendo dispensável 
sua execução no juízo cível para que o proveito do crime seja avaliado e 
vendido em leilão público, conforme o art. 133 do CPP, e para que o resultado 
da alienação seja perdido em favor da União, ou ressarcido ao lesado e ou ao 
terceiro de boa-fé.”72 

 

2. Análise do Julgado. 

 

Quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.471.563/AL pela 3ª Turma 
do Superior Tribunal de Justiça (veja que se trata de afeto à esfera cível, com reflexos 
sobre o direito penal e processual penal, daí a pertinência do comento), colocou-se em 
discussão a situação em que os possuidores do imóvel iniciaram, em 1992, a posse sobre 

                                                           
71 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=76873340
&num_registro=201401875563&data=20171010&tipo=3&formato=PDF>. Acesso em 14/01/2018, às 
20h00min. 
72 Ibidem. 
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o imóvel adquirido com proveitos de fato criminoso, consistente em valores subtraídos 
do Banco Central do Brasil. 

No mesmo ano, mas posteriormente, ocorreu o sequestro de referido bem, 
sem que tivesse ocorrido o registro desse sequestro no Registro de Imóveis, o que somente 
ocorreu no ano de 2008. 

Ainda, verificou-se que a sentença condenatória envolvendo aos fatos dos 
quais originaram a aquisição do imóvel, objeto dos autos em comento, ocorreu no ano de 
1997, ou seja, apenas 5 (cinco) anos posteriormente à aquisição do bem imóvel. 

Assim, discutia-se se teria ocorrido usucapião de referido bem imóvel. 

Conforme restou assente pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o 
trânsito em julgado da sentença condenatória em 1997, bem como o fato de ter havido 
sequestro do bem em 1992, mesmo que deste não houvesse o registro competente, tal fato 
transferiu automaticamente o bem à União, na forma do artigo 91, inciso II, alínea b do 
Código Penal. 

E por tal fato, tendo em vista que a partir de então o bem passou a ser público, 
obstou-se a contagem de prazo prescricional para aquisição do bem por usucapião, visto 
que sobre bens públicos não é possível essa modalidade de aquisição de propriedade. 

Na forma como destacada pela Ministra Nancy Andrighi em seu voto-vista: 

“A partir do trânsito em julgado da sentença, o bem passou, de forma 
definitiva, ao domínio da Fazenda Pública, razão pela qual, apesar de os 
recorrentes terem permanecido na posse do imóvel, não se iniciou novo curso 
do prazo da prescrição aquisitiva, por se tratar, desde então, de bem 
imprescritível. Assim, como a usucapião não se consumou até o trânsito em 
julgado da sentença condenatória penal, não há de ser reconhecido o direito de 
propriedade dos recorrentes”73 

Assim sendo, uma havendo o sequestro do bem imóvel objeto de proveito de 
fato criminoso, com a posterior sentença condenatória transitada em julgado, ocorre de 
imediato o efeito de perda do bem em favor da União (ou de terceiro de boa-fé), fato este 
que impede que haja a continuação da contagem de prazo para a usucapião, mesmo que 
não tenha havido o competente registro do sequestro do bem, posto que se trata de efeito 
automático e imediato. 

 

Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=75398135&num_registro=201401875563&data=20171010&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Paulo de Tarso Sansverino: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen

                                                           
73 Ibidem. 
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cial=75398154&num_registro=201401875563&data=20171010&tipo=51&formato=PD
F 

Voto-vista Ministra Nancy Andrighi: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=76873340&num_registro=201401875563&data=20171010&tipo=3&formato=PDF 
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29º. Inviável instauração de incidente de falsidade de documento juntado há vários anos 
no processo. Reconhecimento de preclusão. 

Informativo 615 STJ. 

 

TEMA. Incidente de falsidade. Indeferimento. Documento 

juntado há mais de dez anos. Impugnação após a sentença. 

Preclusão. 

PROCESSO: RHC 79.834-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, por 

unanimidade, julgado em 07/11/2017, DJe 

10/11/2017 

DESTAQUE STJ. “Não há nulidade na decisão que 

indefere pedido de incidente de falsidade referente à 

prova juntada aos autos há mais de 10 anos e contra a 

qual a defesa se insurge somente após a prolação da 

sentença penal condenatória, uma vez que a pretensão 

está preclusa.”74 

 

1. Incidente de Falsidade. 

 

O incidente de falsidade encontra-se previsto no artigo 145 e seguintes do 
Código de Processo Penal, inserido no Título referente às “Questões e Processos 
Incidentes” dentro daquele Código. 

Consiste, em verdade, em instrumento possibilitado à parte para que, 
pretendendo o reconhecimento da falsidade de algum documento ou algum outro 
elemento constante dos autos, intente ao juízo, em procedimento incidente, ou seja, fora 
dos autos principais, para que proceda ao reconhecimento dessa nulidade. 

Art. 145.  Argüida, por escrito, a falsidade de documento constante dos autos, 
o juiz observará o seguinte processo: 

I - mandará autuar em apartado a impugnação, e em seguida ouvirá a parte 
contrária, que, no prazo de 48 horas, oferecerá resposta; 

II - assinará o prazo de 3 dias, sucessivamente, a cada uma das partes, para 
prova de suas alegações; 

III - conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender 
necessárias; 

                                                           
74 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 14/01/2018, às 
16h00min. 



90 

 

Informativos STJ Comentados  Vinicius Pascueto Amaral 
 

IV - se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará 
desentranhar o documento e remetê-lo, com os autos do processo incidente, 
ao Ministério Público. 

Evidentemente que, em se tratando de procedimento incidente dentro do 
processo penal, e tendo em vista a real possibilidade de este procedimento influir no 
julgamento do feito principal, deve a parte demonstrar interesse jurídico ao suscitá-lo, sob 
pena de indeferimento. Justamente em relação a referido interesse jurídico é que se 
debruçou a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao analisar o julgado ora em 
comento, tendo em vista que neste, conforme será demonstrado, a parte somente suscitou 
o incidente após 10 (dez) anos da juntada do documento e, inclusive, após a prolação da 
sentença condenatória. 

 

2. Análise do Julgado. 

 

Quando do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 
79.834/RJ, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, analisando ao pleito da parte para 
o reconhecimento de nulidade existente no processo, devido ao indeferimento da 
instauração de incidente de falsidade, para o reconhecimento desta em relação a 
documento juntado aos autos, referente a interceptações telefônicas nele realizados, há 
mais de 10 (dez) anos, entendeu que o referido pleito já se encontrava precluso, motivo 
pelo qual não haveria qualquer nulidade nos autos. 

Segundo entendimento firmado pela Turma, em que pese em relação ao 
incidente de falsidade não existir prazo certo e determinado pelo Código de Processo 
Penal ou por qualquer outra lei, resta evidente que o transcurso de mais de 10 (dez) anos 
da juntada do documento objeto do pedido demonstra clara e evidente preclusão, sendo 
que o eventual deferimento desta instauração inclusive acarreta em fragilidade ao 
princípio da segurança jurídica, entre outros. 

Segundo trecho do voto do Ministro Relator abaixo transcrito: 

“Permitir o comportamento em análise, ou seja, a alegação de falsidade de 
documento constante dos autos por mais de dez anos após a prolação da 
sentença, representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da 
razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, diante da reabertura 
da fase de produção de provas mesmo diante da inércia dos recorrentes.”75 

Dessa forma, tendo em vista a falta de interesse justo da parte e, inclusive, a 
evidente preclusão temporal ocorrida nos autos, reconheceu-se não haver nulidade pelo 
indeferimento da instauração de incidente de falsidade quando transcorrido mais de 10 
(dez) anos da juntada aos autos do documento impugnado. 

 

                                                           
75 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=77139139
&num_registro=201603375077&data=20171110&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em 14/01/2018, às 
16h20min. 
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Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=78249780&num_registro=201603375077&data=20171110&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Felix Fischer: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=77139139&num_registro=201603375077&data=20171110&tipo=91&formato=PD
F 
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� Prisões. 

 

30º. Prisão em flagrante com violação ao princípio da não autoincriminação. 

Informativo 603 STJ. 

 

TEMA. Tráfico de drogas. Prova obtida de conversa travada por 
função viva-voz do aparelho celular do suspeito. Dúvidas quanto 
ao consentimento. Inexistência de autorização judicial. Ilicitude 
constatada. 

PROCESSO: REsp 1.630.097-RJ, Rel. Min. Joel Ilan 
Paciornik, por unanimidade, julgado em 18/4/2017, DJe 
28/4/2017. 

DESTAQUE STJ. “Sem consentimento do réu ou prévia 
autorização judicial, é ilícita a prova, colhida de forma 
coercitiva pela polícia, de conversa travada pelo investigado 
com terceira pessoa em telefone celular, por meio do recurso 
"viva-voz", que conduziu ao flagrante do crime de tráfico 
ilícito de entorpecentes.”76 

 

1. Princípio do nemo tenetur se detegere 

 

O princípio processual penal do “nemo tenetur se detegere” traduz-se no direito conferido 
ao acusado de não produzir provas contra si mesmo, não tendo, com isto, o dever de se 
autoincriminar e nem entregar ou produzir provas que possam ser usadas em seu desfavor. 

O referido direito se extraí do artigo 5º, inciso LXIII da Constituição Federal. 

Art. 5º. (...). LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. 

Segundo lições do professor Renato Brasileiro de Lima, esse direito, em que pese a 
expressão “preso”, constante do dispositivo constitucional, não é aplicável somente ao 
indivíduo nesta condição, mas sim a qualquer indivíduo que venha a ser imputada a 
prática de infração penal. 

“A forma como o direito de não se incriminar foi escrito e inserido em nosso 
texto constitucional e nos tratados internacionais acima referidos padece de 
deficiência, porquanto em um primeiro momento, dá impressão de que teve 
como destinatário apenas a pessoa que se encontra na condição processual de 
preso, ou que figura como acusado da prática de determinado delito. (...). A 
doutrina mais aceita, contudo, é a de que o dispositivo constitucional em 

                                                           
76 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 20/12/2017, às 
14h50min. 
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destaque se presta para proteger não apenas quem está preso, como também 
aquele que está solto, assim como qualquer pessoa a quem seja imutada a 
prática de um ilícito criminal. (...)”77 

Assim sendo, a qualquer pessoa a quem se impute a prática de determinada infração penal, 
é dado o direito de não se autoincriminar, podendo para tanto permanecer em silêncio, 
bem como não sendo obrigado a realizar atos tendentes a produzir provas contra si. 

 

2. Prova Ilícita por Derivação. 

 

Outro tema de suma importância para o estudo do presente julgado, consiste na análise 
da prova ilícita e daquela que seja derivada desta. 

O texto constitucional é claro e explícito ao destacar que são inadmissível dentro do 
processo as provas ilícitas. 

Art. 5º. (...). LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios 
ilícitos; 

Com o fim de dar maior extensão a este significado, encampou-se no sistema jurídico 
pátrio a Teoria da Árvore Envenenada, por meio da qual as provas que sejam derivadas 
das provas obtidas por meios ilícitos, mantém esse caráter, permanecendo como se fossem 
ilícitas por si mesmas. 

Apenas se excepciona essa regra da derivação da prova ilícita, quando restar demonstrado 
que essa última seria obtida, invariavelmente, pelos meios de praxe investigatórios, não 
sendo decorrente exclusivamente daquela prova ilícita primeira. 

Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as 
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas 
constitucionais ou legais.  

§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando 
não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as 
derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.  

§ 2o Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites 
típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz 
de conduzir ao fato objeto da prova.  

 

 

3. Análise do julgado. 

Quando do julgamento do Resp 1.630.097/RJ, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 
teve a oportunidade de julgar a situação envolvendo a prisão em flagrante delito de um 
indivíduo, acusado de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido a prova contra este 

                                                           
77 DE LIMA, Renato Brasileiro. Curso de processo penal. Vol. Único. Niterói/RJ. Impetus, 2013 P. 38. 
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obtida por meio de conversa, viva voz, realizada entre aquele e outro indivíduo, tendo 
sido a conversa forçada em sua produção por agente policial, por meio da qual logrou 
serem encontrados os itens ilícitos. 

Assim, discute-se se a conduta do policial de ter feito com que o indivíduo, preso pelo 
tráfico de drogas, realizasse a conversa em viva voz com o outro comparsa, deveria ser 
considerada como prova válida e lícita, por se tratar de crime permanente o de tráfico de 
drogas, ou se esta seria considerada prova ilícita, por decorrência de violação ao direito a 
não autoinciminação. 

A conclusão traçada em referido julgado se deu no sentido de que, com exceção de 
quando realizado de modo voluntário e consciente, a produção de provas pelo indivíduo 
imputado da prática de infração penal será considerada ilícita se houver sido ferido esse 
seu direito de não se autoinciminar, ou seja, quando obtida por meio involuntário ou 
inconsciente esta. 

Essa conclusão se retira do voto do Ministro Relator Joel Ilan Paciodnik. 

“Como visto, está-se diante de situação onde a prova está contaminada, diante 
do disposto na essência da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the 
poisonous tree), consagrada no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, que 
proclama a nódoa de provas, supostamente consideradas lícitas e admissíveis, 
mas obtidas a partir de outras declaradas nulas pela forma ilícita de sua 
colheita. Desse modo, sem consentimento do réu ou prévia autorização 
judicial, é ilícita a prova colhida de forma coercitiva pela polícia de conversa 
travada pelo investigado com terceira pessoa em telefone celular, por meio do 
recurso "viva-voz", que conduziu ao flagrante do crime de tráfico ilícito de 
entorpecentes, devendo o v. acórdão recorrido ser mantido pelos seus próprios 
fundamentos.”78 

 

Fontes: 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=68698859&num_registro=201602602406&data=20170428&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Joel Ilan Paciodnik: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=68698908&num_registro=201602602406&data=20170428&tipo=51&formato=PD
F 

DE LIMA, Renato Brasileiro. Curso de processo penal. Vol. Único. Niterói/RJ. Impetus, 
2013. 

 

                                                           
78 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=68698908
&num_registro=201602602406&data=20170428&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em 20/12/2017, às 
15h20min. 
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31º. Descumprimento de acordo de colaboração premiada não é fundamento para a 
decretação da prisão preventiva. 

Informativo 609 STJ 

 

TEMA. Prisão Preventiva. Fundamentação deficiente. Frustração 
na realização de delação premiada não autoriza a imposição de 
segregação cautelar. 

PROCESSO: HC 396.658-SP, Rel. Min. Antônio Saldanha 
Palheiro, por unanimidade, julgado em 27/6/2017, DJe 
1/8/2017. 

DESTAQUE STJ. “O descumprimento de acordo de delação 
premiada ou a frustração na sua realização, isoladamente, 
não autoriza a imposição da segregação cautelar.”79 

 

1. A Prisão Preventiva. 

 

A prisão preventiva é modalidade de prisão cautelar, prevista no artigo 311 
do Código de Processo Penal, e que tem como objetivo assegurar a aplicação da lei penal, 
garantir a ordem pública ou econômica, bem como por conveniência da própria instrução 
criminal, o que se retira do artigo 312 do Código de Processo Penal. 

Assim sendo, a prisão preventiva não decorre, automaticamente, de alguma 
situação processual, como por exemplo oferecimento de denúncia ou mesmo condenação 
criminal em primeiro grau, exigindo-se para tanto fundamentação idônea, com base tanto 
no artigo 312 do Código de Processo Penal como no artigo 313 deste mesmo código, 
desde que demonstrado, ainda, não ser possível a aplicação de qualquer das medidas 
cautelares diversas da prisão, dos artigos 319 e 320 do código processual. 

Trata-se, assim, de medida cautelar considerada como a ultima ratio dentro 
do sistema processual, posto que implica na maior restrição da liberdade do agente, 
impondo a sua segregação cautelar. Ademais, não é possível a sua aplicação em todo e 
qualquer caso, mas sim desde que preenchidos requisitos estampados pela Lei. 

Art. 311.  Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, 
caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação 
penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, 
ou por representação da autoridade policial.  

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para 

                                                           
79 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 11/01/2018, às 
14h30min. 
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assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime 
e indício suficiente de autoria.  

Parágrafo único.  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso 
de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras 
medidas cautelares (art. 282, § 4o).  

Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da 
prisão preventiva:  

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 
superior a 4 (quatro) anos;  

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em 
julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;  

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir 
a execução das medidas protetivas de urgência;  

(...) 

Parágrafo único.  Também será admitida a prisão preventiva quando houver 
dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer 
elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado 
imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese 
recomendar a manutenção da medida. 

 

2. Colaboração Premiada. 

 

A colaboração premiada, consiste em técnica já prevista há muito no 
ordenamento jurídico pátrio, o que pode ser verificado, por exemplo, pelo crime de 
extorsão mediante sequestro, com o benefício dado pelo artigo 159, §4º do Código Penal 
(redação dada pela Lei 9.269/96), já que traz benefícios ao agente que colabora para a 
facilitação da libertação do sequestrado. 

Art. 159. (...).§ 4º - Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o 
denunciar à autoridade, facilitando a libertação do seqüestrado, terá sua pena 
reduzida de um a dois terços. 

Com o advento da Lei 12.850/2013, houve fortalecimento do instituto da 
colaboração premiada, tendo em vista que por meio de referida Lei, com a intenção de 
robustecer o combate às organizações criminosas, houve a previsão expressa desse 
mecanismo de obtenção de provas, com a previsão, inclusive, de vários benefícios penais 
e processuais penais aos agentes colaboradores, antes inexistentes, posto que se entendeu 
que deve estimular o agente a colaborar com as autoridades para o desarticulamento da 
organização criminosa, o que somente se torna efetiva quando houver a concessão de 
benefícios a este. 
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Art. 4º. Lei 12.850/2013.  O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder 
o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade 
ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e 
voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que 
dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: 

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa 
e das infrações penais por eles praticadas; 

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização 
criminosa; 

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização 
criminosa; 

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações 
penais praticadas pela organização criminosa; 

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. 

(...). 

§2o. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, 
a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com 
a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz 
pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não 
tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). 

(...). 

§4o. Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de 
oferecer denúncia se o colaborador: 

I - não for o líder da organização criminosa; 

II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. 

§5o. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até 
a metade ou será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os 
requisitos objetivos. 

 

 

3. Análise do Julgado. 

 

Quando do julgamento do habeas corpus n. 396.658/SP, a 6ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, uma vez realizado acordo de 
colaboração premiada, vindo o agente colaborador a frustrar com este acordo, tal situação 
não poderá, por si só, acarretar na decretação de sua prisão preventiva. 
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Isto, pois, conforme entendeu a Turma, o eventual descumprimento da 
colaboração premiada não é tido como consequência para a decretação da prisão 
preventiva, não podendo aquela ser utilizada como um mecanismo de coerção pessoal 
sobre o réu colaborador. Outrossim, nem mesmo a revogação da prisão preventiva é 
prevista na Lei como benefício pela colaboração, o que inviabiliza o entendimento de que 
a sua decretação pode ter como consequência esse descumprimento. 

Desse modo, não demonstrado no caso a existência de fundamento 
autorizador do artigo 312 do Código de Processo Penal, o descumprimento do acordo de 
colaboração premiada não poderá, por si só, ensejar na decretação de prisão preventiva, 
em que pese ensejar nas consequências previstas na lei. 

 

Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=73635374&num_registro=201700879460&data=20170801&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Antonio Saldanha: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=73616766&num_registro=201700879460&data=20170801&tipo=51&formato=PD
F 
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� Medidas cautelares diversas da prisão. 

 

32º. Possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão a réu em crime 
de organização criminosa. 

Informativo 594 STJ. 

 

TEMA. “Lavagem de dinheiro. Tráfico de drogas. Organização 

criminosa. Possibilidade de medidas cautelares diversas da 

prisão” 

Processo: HC 376.169-GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. 
para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, por maioria, 
julgado em 1/12/2016, DJe 14/12/2016. 

Destaque STJ: 
“Na hipótese em que a atuação do sujeito na organização 
criminosa de tráfico de drogas se limitava à lavagem de 
dinheiro, é possível que lhe sejam aplicadas medidas 
cautelares diversas da prisão quando constatada 
impossibilidade da organização continuar a atuar, ante a 
prisão dos integrantes responsáveis diretamente pelo 
tráfico.”80 

 

1. Análise do Julgado. 

 

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC 
376.169/GO, veiculado no Informativo 594 (1º de fevereiro de 2017), deixou assente o 
entendimento de que, em se tratando de acusado que tenha o envolvimento, unicamente, 
com a lavagem de dinheiro dentro da organização criminosa, no caso voltada ao tráfico 
de drogas, e tendo os demais acusados sido presos, desmantelando-se a organização, não 
se verifica a subsistência de motivos permissivos para a manutenção da prisão preventiva 
daquele. 

A prisão preventiva, na forma como disciplinada pelo artigo 312 do Código 
de Processo Penal81, reclama como fundamentos autorizadores para a sua decretação (e 
manutenção), a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução 
criminal e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 

                                                           
80 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 13/12/2017, às 
08h00min. 
81 Art. 312. Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei 
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autora. 
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No caso do julgado em tela, o fundamento da manutenção da prisão 
preventiva do agente seria a necessidade da prisão preventiva para evitar a reiteração e 
perpetuação das atividades criminosas, o que cessaria com a custódia cautelar daquele. 

Ocorre que, como especificado pelo voto vencedor do Ministro Sebastião 
Reis Junior, tendo o paciente a função única de lavagem de capitais dentro daquela 
organização criminosa, e tendo sido presos todos os demais integrantes, já não se mostra 
possível a perpetuação das atividades criminosas (no caso), pelo que não se justifica a 
manutenção da prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem 
pública. 

Deixou-se assente que as demais medidas cautelares diversas da prisão, 
previstas nos artigos 31982 e 32083 do Código de Processo Penal, seriam suficientes para 
fins de evitar a reiteração delitiva, motivo pelo qual possível a concessão da liberdade 
provisória ao paciente, cumulada com aquelas. 

 

2. Inexistência de prisão cautelar automática. 

 

No atual modelo do ordenamento jurídico pátrio, inexiste a figura da prisão 
cautelar automática, como era o caso da denominada prisão por pronúncia. 

Neste passo, toda e qualquer prisão cautelar no Brasil deverá ser 
fundamentada, seja quanto a prisão temporária (fundamentos presentes na Lei 
7.960/1989), seja em relação a prisão preventiva (fundamentos no Código de Processo 
Penal). 

Ademais, a prisão preventiva, para ser possível e fundamentada, deverá ser 
analisada à luz do princípio da proporcionalidade em seus três aspectos, consistente na 
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, tendo em vista que se 

                                                           
82 Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: 
I – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar 
atividades; 
II – proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao 
fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; 
III – proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, 
deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; 
IV – proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a 
investigação ou instrução; 
V – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha 
residência e trabalho fixos; 
VI – suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando 
houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; 
VII – internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, 
quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco 
de reiteração; 
VIII – fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a 
obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. 
83 Art. 320. A proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de 
fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
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trata de medida cautelar de ultima ratio, somente possível quando não se mostrarem 
pertinentes as demais medidas cautelares diversas da prisão. 

A adequação, basicamente, consiste na verificação de ser a medida idônea a 
atingir os fins pretendidos, no caso, o fim de garantia da ordem pública/econômica, 
conveniente à instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. 

A suficiência, por sua vez, se traduz na verificação de, dentre as medidas 
cautelares adequadas ao caso, se escolher pela aplicação daquela que importe em menor 
restrição/gravidade ao agente. É neste substrato da proporcionalidade que se encontra a 
justificativa para a afirmação de ser a prisão preventiva a ultima ratio dentro do sistema 
processual brasileiro. 

Já a proporcionalidade em sentido estrito consiste na verificação de ser o bem 
atingido com a aplicação da cautelar justificável em relação ao malefício que a sua 
aplicação irá importar ao agente. 

Por fim, importante deixar assente que há ainda o lado oposto desses 
substratos, dentro do princípio da proporcionalidade, consistente na vedação da proteção 
ineficiente. 

 

Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67796600&num_registro=201602811825&data=20161214&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Nefi Cordeiro (voto vencido): 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=66396305&num_registro=201602811825&data=20161214&tipo=51&formato=PD
F 

Voto Ministro Sebastião Reis Junior (voto vencedor): 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67796556&num_registro=201602811825&data=20161214&tipo=64&formato=PD
F 
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33º. Medida de monitoração eletrônica. Saída do monitorando do local determinado de 
permanência. Inocorrência de falta grave. 

Informativo 595 STJ. 

 

TEMA. “Uso de tornozeleira eletrônica. Perímetro 

estabelecido para monitoramento. Não observância. 

Constituição de falta grave. Não ocorrência. Aplicação de 

sanção disciplinar.” 

PROCESSO: REsp 1.519.802-SP, Rel. Min. Maria Thereza 

de Assis Moura, por unanimidade, julgado em 

10/11/2016, DJe 24/11/2016. 

DESTAQUE STJ. “A não observância do perímetro 
estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica 
configura mero descumprimento de condição obrigatória que 
autoriza a aplicação de sanção disciplinar, mas não configura, 
mesmo em tese, a prática de falta grave.”.84 

 

1. Monitoração Eletrônica na Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais) 

A monitoração eletrônica é prevista tanto como medida cautelar diversa da 
prisão, conforme artigo 319, inciso IX do Código de Processo Penal, como medida a ser 
aplicada em sede de cumprimento de pena, quando o apenado tenha autorizada a saída 
temporária no regime semiaberto ou, então, a prisão domiciliar, segundo se extraí do 
artigo 146-B da Lei de Execuções Penais85. 

A referida medida tem como função, precípua, a de possibilitar ao magistrado, 
bem como às próprias partes e autoridades que tenham atuação dentro do processo, no 
caso processo de execução, de ter noção acerca da localização e até mesmo de atividades 
realizadas pelo apenado durante o cumprimento da pena. 

Para tanto, a Lei de Execuções Penais prevê uma série de precauções que deve 
ser tomada pelo apenado, para fins de que não venha a ter revogada a medida de 
monitoração que lhe foi imposta, com eventual regresso do regime de cumprimento de 

                                                           
84 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 14/12/2017, às 
10h00min. 
85 Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, quando: (...) II – 
autorizar a saída temporária no regime semiaberto; (...) IV – determinar a prisão domiciliar. 
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pena, revogação da autorização de saída temporária ou mesmo da prisão domiciliar, 
segundo se extraí dos artigos 146-C86 e 146-D87 daquela Lei. 

 

2. Falta Grave na Lei de Execuções Penais. 

A falta grave consiste em falta disciplinar classificada no artigos 5088 ou 5189 
da Lei de Execuções Penais e que traduzem desrespeito do apenado a condições e deveres 
existentes no cumprimento de sua respectiva pena. 

Segundo aponta o julgado ora em comento, e que será destacado no próximo 
tópico, o rol de faltas grave, as quais possuem diversos efeitos, dentre os quais o reinício 
da contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, é taxativo 
(numerus clausus), não podendo haver a criação de outras hipóteses, que não as previstas 
nos artigos 50 e 51 da LEP, por meio de analogia realizada pelo julgador. Assim sendo, 
decorrente do princípio da legalidade, somente a lei pode prever as hipóteses, expressas, 
de falta grave. 

Nada obstante, há outras faltas que, em que pese não consideradas graves, 
possuem importantes consequências dentro da execução penal, denominadas de 
disciplinares (veja que toda falta grave é uma falta disciplinar, na forma do artigo 49 da 
LEP; mas nem toda falta disciplinar será considerada uma falta grave). 

 

3. Análise do julgado – STJ, informativo 595, REsp 1.519.802/SP. 

 

No julgamento do REsp 1.519.802/SP, a 6ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça teve a oportunidade de julgar a situação em que o monitorando, durante o 

                                                           
86 Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento 
eletrônico e dos seguintes deveres: I – receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, 
responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II – abster-se de remover, de violar, de modificar, 
de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; 
Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do 
juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I – a regressão do regime; II – a revogação da 
autorização de saída temporária; (...); VI – a revogação da prisão domiciliar; VII – advertência, por escrito, 
para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos 
de I a VI deste parágrafo. 
87 Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou 
inadequada; II – se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência 
ou cometer falta grave. 
88 Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: I – incitar ou participar de 
movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II – fugir; III – possuir, indevidamente, instrumento 
capaz de ofender a integridade física de outrem; IV – provocar acidente de trabalho; V – descumprir, no 
regime aberto, as condições impostas; VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, 
desta Lei. VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita 
a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplica-se, no que couber, ao preso provisório. 
89 Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que: I – descumprir, 
injustificadamente, a restrição imposta; II – retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação 
imposta; III – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 
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cumprimento de sua pena, cumulada com a imposição da monitoração eletrônica, à qual 
restou estabelecida área de inclusão delimitando o espaço territorial possível de o 
monitorando se locomover, este ultrapassou a referido espaço, tendo, desse modo, 
desrespeitado a condições obrigatórias que foram aplicadas. 

Assim sendo, discutiu-se no julgado se o referido descumprimento seria capaz 
de configurar a falta grave, prevista no artigo 50 da Lei de Execuções Penais, ou se 
somente poderia configurar a sanção disciplinar específica da monitoração eletrônica, 
prevista no artigo 146-C daquela mesma Lei. 

No voto vencedor da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, restou 
evidenciado o caráter de rol taxativo das faltas graves previstas no artigo 50 da Lei de 
Execuções Penais, não podendo o julgador suplantar o texto legislativo por meio de 
analogia. Assim sendo, para a eminente Ministra, o descumprimento de condição 
obrigatória da monitoração eletrônica, consistente em ultrapassar a área de inclusão 
estabelecida, é tendente a configurar sanção disciplinar específica do artigo 146-C da Lei 
7.210/1984, mas não falta grave. 

Segue trecho do voto da eminente Ministra: 

“Ocorre, contudo, que tal conduta não está prevista no rol taxativo do artigo 
50 da Lei de Execuções Penais, não podendo, portanto, mesmo em tese, ser 
reconhecida como falta disciplinar de natureza grave, pena de ofensa ao 
princípio da legalidade. Trata-se, sim, de descumprimento de condição 
obrigatória que autoriza sanção disciplinar diversa, podendo ser aplicada, a 
critério do juiz da execução, a regressão do regime, a revogação da saída 
temporária, da prisão domiciliar ou a advertência por escrito, nos termos do 
artigo 146-C, parágrafo único da Lei de Execuções Penais, incluído pela Lei 
nº 12.258, de 2010 (...)”. 

Diferentemente, ressaltou-se no julgado, é a hipótese em que o monitorando 
deixar de carregar a bateria do aparelho de monitoração eletrônica, ou mesmo rompê-lo, 
tendo em vista que, conforme entendimento daquela Turma, trata-se de hipótese 
semelhante a “fuga” do reeducando, possibilitando o reconhecimento de falta grave, na 
forma do artigo 50, inciso II da LEP. Não se trata de aplicação da analogia ao caso, mas 
sim de interpretação extensiva, fazendo com que os dizeres da lei alcance situações não 
explicitamente previstas, mas sim implicitamente alcançadas. 

 

Informativo 595 STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Acórdão/Ementa: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67025125&num_registro=201500539489&data=20161124&tipo=5&formato=PDF 

Relatório e Voto (Ministra Maria Thereza de Assis Moura): 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=66460773&num_registro=201500539489&data=20161124&tipo=91&formato=PD
F 
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34º. Para a decretação/manutenção da medica cautelar de monitoração eletrônica é 
necessária fundamentação concreta e idônea. 

Informativo 597 STJ 

 

6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. 

TEMA. Monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira. 
Pedido de retirada do equipamento por desnecessidade. 
Indeferimento pelo juízo das execuções sem fundamento 
concreto. Constrangimento ilegal evidenciado. 

PROCESSO: HC 351.273-CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por 
unanimidade, julgado em 2/2/2017, DJe 9/2/2017. 

DESTAQUE STJ. “Monitoramento eletrônico mediante uso de 
tornozeleira. Pedido de retirada do equipamento por 
desnecessidade. Indeferimento pelo juízo das execuções sem 
fundamento concreto. Constrangimento ilegal evidenciado.”90 

 

1. Medida cautelar de monitoração eletrônica. 

 

As medidas cautelares diversas da prisão foram, na forma como atualmente 
disciplinadas no Código de Processo Penal, introduzidas nestes por intermédio da Lei 
12.403/2011, a qual teve por finalidade dar fim à denominada bilateralidade existente 
quando da consideração “liberdade provisória x prisão cautelar”. 

Entre as hipóteses elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, 
referente às cautelares diversas da prisão, encontra-se a medida de monitoração 
eletrônica, prevista em seu inciso IX. 

As medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal podem ser 
aplicadas tanto isoladamente, como cumulativamente, conforme previsão do artigo 282, 
§1º daquele mesmo código, devendo, para tanto, serem analisados requisitos de 
proporcionalidade, como a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 
estrito. 

 

2. Análise do julgado HC 351/273/CE STJ. 

 

Em julgamento do Habeas corpus n. 351.273/CE, a 6ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para a decretação e manutenção da 
medida cautelar diversa da prisão de monitoração eletrônica, prevista no artigo 319, inciso 
                                                           
90 Acessível em: < https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 15/12/2017, às 
16h10min. 
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IX do Código de Processo Penal, deve ser destacada fundamentação concreta, baseada na 
proporcionalidade, em seus aspectos da adequação, necessidade e proporcionalidade em 
sentido estrito, não sendo automática a imposição da monitoração eletrônica pelo simples 
fato da concessão da liberdade provisória, ou mesmo de eventual gravidade abstrata do 
crime. 

Isto, pois, trata-sendo de medida cautelar, imposta com base no artigo 319 do 
Código de Processo Penal, implica, verdadeiramente, em inegável restrição à liberdade 
do réu, apesar de menos gravosa do que a prisão preventiva (art. 312 do Código de 
Processo Penal). 

Em rápida conceituação, a proporcionalidade se divide em três substratos, o 
primeiro consistente na adequação, consistente na verificação da idoneidade da cautelar 
atingir sua finalidade; a necessidade, consistente na verificação de, dentro das cautelares 
possíveis de aplicação aquela, ou aquelas, que se mostram menos gravosas ao réu; e a 
proporcionalidade em sentido estrito, consistente na verificação de serem os “malefícios” 
causados pela cautelar justificado pelos seus “benefícios”. Ainda, deve-se destacar que a 
proporcionalidade também consiste na proibição da proteção insuficiente. 

Desse modo, seja em relação à prisão preventiva, ou mesmo quanto às demais 
medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais se destaca a monitoração eletrônica, 
deve haver a mencionada fundamentação concreta, baseada em elementos e 
circunstâncias do(s) fato(s) investigado. 

 

 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67859246&num_registro=201600664199&data=20170209&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Nefi Cordeiro: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67890103&num_registro=201600664199&data=20170209&tipo=51&formato=PD
F 
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35º. Medida cautelar de incomunicabilidade com réu parente. 

Informativo 601 STJ. 

 

TEMA. Prisão preventiva decretada. Substituição por prisão 
domiciliar. Medida cautelar imposta. Proibição de contato com os 
demais réus. Facultada comunicação com as irmãs/corrés. 
Incomunicabilidade com o seu genitor/corréu. Motivação 
inidônea. Flagrante ilegalidade. 

PROCESSO: HC 380.734-MS, Rel. Min. Maria Thereza de 
Assis Moura, por unanimidade, julgado em 28/3/2017, DJe 
4/4/2017. 

DESTAQUE STJ. “É inidônea a decretação de 
incomunicabilidade de acusado com o genitor/corréu como 
medida cautelar substitutiva da prisão.” 

 

1. Análise do Julgado. 

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas corpus 
380.734/MS, entendeu que não se mostra legítima a imposição de medida cautelar de 
incomunicabilidade do réu com corréu que seja seu ascendente (no caso, genitor da ré) e, 
no mesmo processo e diante das mesmas acusações, não estender a referida restrição às 
demais corrés parentes (as quais eram irmãs da ré). O fato de se imputar ao genitor a 
qualidade de líder da organização criminosa por si só não justifica a diferenciação, posto 
que não demonstrado, no caso concreto, a necessidade da incomunicabilidade, sobretudo 
diante da proteção constitucional à família, dada pelo artigo 226 da Constituição Federal. 

Entendeu a referida turma que para que houvesse a possibilidade de 
imposição da medida cautelar diversa da prisão, de incomunicabilidade da ré com aquele 
ascendente/corréu, deveria haver no caso fundamentação concreta e idônea, o que 
incluiria uma fundamentação que impossibilitasse a comunicabilidade da ré com as 
demais corrés, as quais também seriam suas parentes, o que não ocorreu. 

Desse modo, entendeu a turma que a fundamentação utilizada para a 
imposição da medida cautelar não se mostrou idônea. Sobretudo pelo fato de que, ausente 
a fundamentação concreta, aquela medida implicaria em restrição indevida ao direito 
constitucional de convívio com a família, retirado do artigo 226 da Constituição Federal. 

Mesmo para a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas 
nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal, deve ser levada em conta 
fundamentação concreta e correta, tendo em vista que, apesar de significar em restrição à 
liberdade menos gravosa do que a prisão preventiva, implica, verdadeiramente, em 
restrição de direitos do réu por decorrência de medida excepcional. Assim, deve haver 
fundamentação concreta, baseando-se nos princípios da proporcionalidade, em suas 
variadas vertentes, bem como demais princípios e regras processuais penais e 
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constitucionais, sobretudo quanto ao da presunção de inocência, da dignidade da pessoa 
humana e da legalidade. 

 

Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=71043749&num_registro=201603158389&data=20170404&tipo=5&formato=PDF 

Voto (Min. Maria Thereza de Assis Moura): 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=69600342&num_registro=201603158389&data=20170404&tipo=91&formato=PD
F 
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� Busca e Apreensão. 

 

36º. Busca e apreensão. Ausência de demonstração de prejuízo à defesa. Inexistência de 
nulidade. 

Informativo 608 STJ. 

 

TEMA. Busca e apreensão. Nulidade. Ausência de lacre em todo 
o material apreendido. Prejuízo não demonstrado. Presunção de 
validade dos atos praticados por funcionários públicos. 

PROCESSO: RHC 59.414-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, por unanimidade, julgado em 27/6/2017, DJe 
3/8/2017. 

DESTAQUE STJ. “A ausência de lacre em todos os 
documentos e bens - que ocorreu em razão da grande 
quantidade de material apreendido - não torna 
automaticamente ilegítima a prova obtida.”91 

 

1. Busca e apreensão. 

 

A medida de busca e apreensão consiste em instrumento judicial que possuí 
várias finalidades, dentre as quais a de apreensão de instrumentos do crime, busca por 
provas acerca dos fatos criminosos, prisão de criminosos e apreensão de elementos 
tendentes a firmar a convicção dos destinatários acerca do fato investigado. 

Trata-se de medida revestida pela cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, 
somente pode ser autorizada judicialmente, tendo em vista que na forma do artigo 5º, 
inciso XI da Constituição Federal, a casa é tida como asilo inviolável do indivíduo. 

Assim sendo, a não ser no caso de situação de flagrante delito, em que deverão 
ser realizadas as apreensões dos objetos do crime no ato, para que haja a expedição de 
mandado de busca e apreensão, faz-se necessária autorização judicial neste sentido. 

 

2. Análise do Julgado. 

 

Quando do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas corpus n. 
59.414/SP, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, analisou a situação em que o 
paciente alegava nulidade por decorrência de os elementos apreendidos em virtude de 
                                                           
91 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 15/01/2018, às 
11h15min. 
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medida judicial de busca e apreensão não estarem, cada um, devidamente lacrados, o que 
teria, segundo alegado, viciado as referidas provas. 

Segundo demonstrado pelo Superior Tribunal de Justiça, para que fosse 
possível, em um primeiro momento, a verificação de eventual nulidade, era necessária a 
demonstração pelo paciente de efetivo prejuízo a sua defesa, decorrente da inexistência 
de lacre nos documentos apreendidos. Assim sendo, não bastaria a mera menção a tal 
fato, devendo demonstrar concretamente em que esta situação prejudicou a sua defesa ou 
importou em prejuízo àquele. Trata-se do brocardo pas nullité sans grief, o que encontre 
previsão no artigo 563 do Código de Processo Civil. 

Art. 563. CPP. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar 
prejuízo para a acusação ou para a defesa. 

Dessa forma, e atento ao fato de que os atos praticados pro funcionários 
públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o Ministro Relator Reynaldo 
Soares da Fonseca destacou que ao impetrante cabia demonstrar, concretamente, o 
prejuízo alegado, sendo que a ausência desta demonstração inviabiliza a configuração da 
nulidade em questão. 

“Tem razão o acórdão recorrido quando pondera que os atos praticados por 
funcionários públicos são dotados de presunção de validade e legitimidade. 
Assim, compete a defesa infirmar tal presunção, demonstrando de forma 
concreta o descumprimento das formalidades legais e essenciais do ato, e 
especificamente no caso concreto, que o material apreendido e eventualmente 
não lacrado foi corrompido ou adulterado, de forma a causar prejuízo a defesa 
e modificar o conteúdo da prova colhida.”92 

Dessa forma, a ausência de lacre nos documentos apreendidos, por si só, não 
torna nula a medida de busca e apreensão, devendo o paciente interessado demonstrar, de 
modo concreto, a existência de prejuízo advindo à sua defesa por decorrência de referida 
situação, não sendo este reconhecido de modo automático. Assim, ausente a 
demonstração de prejuízo, não há a declaração de nulidade, na forma do artigo 563 do 
Código de Processo Penal. 

 

Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=73437297&num_registro=201501006474&data=20170803&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen

                                                           
92 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=73420972
&num_registro=201501006474&data=20170803&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em 15/01/2018, às 
11h30min. 
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cial=73420972&num_registro=201501006474&data=20170803&tipo=51&formato=PD
F 
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� Procedimento do Júri. 

 

37º. Testemunha por ouvi-dizer e pronúncia. 

Informativo 603 STJ. 

 

TEMA. Homicídio qualificado. Elemento informativo colhido na 
fase inquisitorial. Testemunho por ouvir dizer. Fundamento 
exclusivo da decisão de pronúncia. Inviabilidade. 

PROCESSO: REsp 1.373.356-BA, Rel. Min. Rogerio Schietti 
Cruz, por unanimidade, julgado em 20/4/2017, DJe 28/4/2017. 

DESTAQUE STJ. “O testemunho por ouvir dizer (hearsay 

rule), produzido somente na fase inquisitorial, não serve como 
fundamento exclusivo da decisão de pronúncia, que submete 
o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.” 

 

1. Pronúncia. 

 

A pronúncia é uma das formas de decisão proferida pelo magistrado em que 
se coloca fim à 1ª fase do procedimento do Júri. Por meio dessa decisão, verifica-se a 
presença de elementos de autoria e de materialidade, convencendo-se acerca destes e 
fazendo com que se inicie a 2ª fase daquele procedimento, agora com o julgamento 
perante o Plenário do Júri. 

Art. 413. CPP.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se 
convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de 
autoria ou de participação. 

No sistema jurídico pátrio, considera-se que nesta fase de formação de culpa, 
há a incidência do princípio in dubio pro societate, por meio do qual se o magistrado 
estiver em dúvida acerca da autoria ou da materialidade, mas que não tenha se convencido 
da inexistência destas, o que levaria à impronúncia (artigo 414 do CPP), deverá então 
pronunciar o réu, levando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri. 

Ocorre que a aplicação cega de mencionado princípio, sobretudo quando 
houver dúvidas fundadas e provas de extrema fragilidade acerca da autoria e 
materialidade do crime, podem acarretar em grave risco ao acusado e ao próprio sistema 
jurídico penal pátrio, tendo em vista que os julgamentos perante o Tribunal de Júri são 
pautados, sobretudo, pelo sigilo das votações, não havendo neste sentido a necessidade 
de fundamentação por meio dos jurados. 

Art. 5º. Constituição Federal. (...). XXXVIII - é reconhecida a instituição do 
júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: 
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a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 

 

2. Análise do julgado. 

 

No julgamento do REsp 1.373.356/BA, a 6ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça teve a oportunidade de julgar uma situação em que o indivíduo havia sido 
despronunciado, tendo em vista que o único elemento de informação colhido, em sede de 
investigação policial, consistente, ainda, em prova testemunhal pelo denominado “ouvi-
dizer”, ou seja, testemunha não presencial do caso. 

Assim, o Ministério Público baiano pretendia, por meio de Recurso Especial, 
que houvesse a reforma do acórdão proferido pelo TJ/BA, a fim de que fosse pronunciado 
o réu e, com isso, fosse este levado a julgamento perante o Tribunal Popular. 

Por meio do voto do Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, deixou-se 
assente a necessidade de um lastro probatório mínimo, capaz de dar ao julgador da 1ª fase 
elementos de autoria e de materialidade, para o fim de pronunciar o réu. 

“Logo, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja 
feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, 
dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, 
fundamentada exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial, 
mormente quando essa prova se encontra isolada nos autos.”93 

E, segundo demonstrado em seu voto, o Ministro acima mencionado deixa 
claro que a prova exclusiva por meio de testemunha não presencial (testemunha por ouvi-
dizer) não deve ser, isoladamente, prestigiada, tendo em vista se tratar de prova frágil e, 
inclusive, que implica em extrema dificuldade ao contraditório e à ampla defesa. 

“A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de 
ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando 
passam de boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o 
depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo.”94 

Assim sendo, caso haja exclusivamente prova testemunhal (ou, como no caso, 
elemento de informação) por ouvi-dizer, não será possível a pronúncia do réu, tendo em 
vista a extrema fragilidade desta, não sendo, essa impronúncia ou despronúncia, 
desprestígio ao princípio do in dubio pro societate. 

                                                           
93 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=69749284
&num_registro=201300972922&data=20170428&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em 20/12/2017, às 
16h00min. 
94 Ibdem. 
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Fontes. 

Informativo STJ: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=71761271&num_registro=201300972922&data=20170428&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Rogério Schietti Cruz: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=69749284&num_registro=201300972922&data=20170428&tipo=91&formato=PD
F 
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38º. Juntada de documentos 3 dias antes da realização do Júri e necessidade de ciência 
à parte contrária. 

Informativo 610 STJ 

 

TEMA. Tribunal do Júri. Juntada de laudo pericial complementar 
com prévia antecedência de 3 dias úteis. Ciência à defesa. 
Necessidade. 

PROCESSO: REsp 1.637.288-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti 
Cruz, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, por 
unanimidade, julgado em 8/8/2017, DJe 1/9/2017. 

DESTAQUE STJ. “O prazo de 3 dias úteis a que se refere o 
art. 479 do Código de Processo Penal deve ser respeitado não 
apenas para a juntada de documento ou objeto, mas também 
para a ciência da parte contrária a respeito de sua utilização 
no Tribunal do Júri.”95 

 

1. Prazo do artigo 479 do Código de Processo Penal. 

 

O Procedimento do Júri possuí especificidades que precisam ser observadas, 
sob pena de ensejarem em nulidade, sobretudo em virtude aos seus princípios balizadores, 
como a plenitude de defesa, a soberania dos veredictos e o sigilo das votações. 

Assim sendo, com o intuito de conferir às partes a mais eficaz paridade de 
armas, evitando-se surpresas no transcorrer do procedimento perante o Plenário do Júri, 
em especial durante os debates orais das partes, o artigo 479 do Código de Processo Penal 
prevê que, para que haja a utilização de documento durante esses debates, deve ter sido 
observado o prazo mínimo de juntada de 3 (três) dias úteis anteriores ao julgamento, 
dando-se ciência à parte contrária. 

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou 
a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência 
mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte. 

No entanto, conforme se verifica pela redação do destacado artigo, não há a 
expressa menção a que a ciência à parte contrária acerca desse novo documento juntado 
se dê, igualmente, com essa antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, surgindo, desse 
modo, quem entenda que a ciência pode se dar, inclusive, momentos antes do início do 
julgamento. 

                                                           
95 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 12/01/2018, às 
10h50min. 
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2. Análise do julgado. 

 

Justamente em relação a referida discussão, ou seja, se há ou não prazo 
mínimo a ser observado inclusive à ciência à parte contrária do novo documento juntado, 
a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial n. 
1.637.288/SP firmou o entendimento de que, para a efetiva plenitude de defesa e respeito 
ao contraditório e ampla defesa, deve ser considerado que a observância do prazo de 3 
(três) dias úteis anteriores também deve se verificar em relação a referida ciência, 
conferindo à parte contrária a oportunidade de se preparar e evitar surpresas no 
julgamento. 

No entanto, importante destacar que, no referido julgamento, houve 
divergência de votos, tendo o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz firmado o 
entendimento, em seu voto, de que não há contrariedade com o artigo 479 do Código de 
Processo Penal o fato de o documento ter sido juntado com antecedência dos 3 dias úteis, 
mas dada a ciência à parte contrária na véspera do julgamento, ou seja, sem a necessária 
observância daquele prazo. 

“Assim, não constato a contrariedade ao art. 479 do Código de Processo Penal, 
uma vez que, segundo as instâncias ordinárias, foram cumpridas as 
formalidades legais – o laudo complementar foi juntado dentro do tríduo legal 
e houve oportuna ciência ao advogado da defesa, antes do julgamento, que 
chegou, inclusive, a ter carga rápida dos autos para extração de cópias de 
documentos que entendesse pertinentes. É certo que "A ratio legis dos arts. 475 
(redação original) e 479 (redação atual), ambos do Código de Processo Penal, 
é evitar que a parte contrária seja surpreendida, quando da sessão de 
julgamento pelo Tribunal do Júri, pela apresentação de documentos que não 
foram previamente acostados aos autos, o que impede a devida e imediata 
reação." (HC n. 136.541/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 
4/8/2014)”96 

Dessa forma, para o Eminente Ministro, uma vez observado o prazo de 
juntada do novo documento, não haverá nulidade nos autos, sobretudo em sendo 
oportunizada a ciência à parte contrária até o início do julgamento. 

Referido entendimento não foi seguido pela Turma, tendo esta, em sua 
maioria, seguido ao Voto Vista do Ministro Sebastião Reis Junior, segundo o qual o prazo 
de 3 dias destacado pelo artigo 479 do Código de Processo Penal não deve ser observado 
tão somente em relação à juntada do novo documento, mas igualmente em relação à 
ciência à parte contrária, visto que somente por meio desta é que se oportuniza um 
julgamento justo, dando aos envolvidos a paridade de armas, tão cara em nosso 
ordenamento jurídico processual. 

                                                           
96 Acessível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=733561

18&num_registro=201602972190&data=20170901&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em 12/01/2018, às 

11h00min. 
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Nos dizeres do Eminente Ministro: 

“De nada serviria esta exigência legal se permitíssemos que a ciência se desse 
apenas, por exemplo, às vésperas da sessão de julgamento, sem que a parte 
tivesse tempo suficiente para conhecer a fundo o documento e colher 
elementos para, se for o caso, refutá-lo. A lei seria inócua. De nada adianta a 
exigência de que o documento seja juntado em tempo razoável se não vier 
acompanhada da necessidade de que a parte contrária seja cientificada também 
em tempo razoável da juntada.”97 

Dessa forma, restou assente o entendimento de que o prazo de 3 dias úteis 
para a juntada de novos documentos no procedimento do Júri, antecedente ao julgamento 
em Plenário, igualmente deve ser observado para a ciência da parte contrária acerca dessa 
nova juntada, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. 

 

Fontes. 

 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=75329926&num_registro=201602972190&data=20170901&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Rogério Schietti Cruz: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=73356118&num_registro=201602972190&data=20170901&tipo=91&formato=PD
F 

Voto Vista Ministro Sebastião Reis Junior: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=74939930&num_registro=201602972190&data=20170901&tipo=3&formato=PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=74939930
&num_registro=201602972190&data=20170901&tipo=3&formato=PDF>. Acesso em 12/01/2018, às 
11h15min. 
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� Produção Antecipada de Provas. 

 

39º. Produção antecipada de provas (art. 366 do Código de Processo Penal) e agente 
policial. 

Informativo 595 

 

TEMA. “Réu foragido. Produção antecipada de provas. 

Testemunhas policiais. Art. 366 do CPP. Súmula 455 do STJ. 

Temperamento. Risco de perecimento da prova.” 

Processo: RHC 64.086-DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para 
acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, por maioria, julgado em 
23/11/2016, DJe 09/12/2016. 

Destaque STJ.  

“É justificável a antecipação da colheita da prova 
testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de Processo 
Penal nas hipóteses em que as testemunhas são policiais. O 
atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente 
da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o 
ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de 
cada uma acabam se perdendo em sua memória, seja pela 
frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos 
fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla 
defesa do acusado.”98 

 

1. Produção antecipada de provas. Artigo 366 do CPP. 

 

O artigo 366 do Código de Processo Penal99, com redação dada pela Lei 
9.271/1996, estabelece que, não sendo encontrado o acusado, sendo ele citado por edital 
(art. 361 do CPP), caso não compareça e nem constitua advogado ao final do prazo 
indicado para a apresentação da resposta à acusação, haverá a suspensão do processo 
criminal, suspendendo-se igualmente o prazo prescricional dos autos. 

Ainda, estabelece o supramencionado artigo que poderá o magistrado, de 
modo fundamento, determinar que haja a produção antecipada de provas, com o intuito 
de evitar o perecimento destas quando houver seguimento ao feito. Isto, pois, com a 

                                                           
98 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 13/12/2017, às 
12h00min.  
99  Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o 
processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.  
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suspensão do processo há o efetivo risco de perecimento de provas, as quais se 
consideradas urgentes fundamentadamente poderão ser produzidas. 

Por fim, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva do acusado, 
desde que verificados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo 
fundamentado, não sendo esta consequência automática da suspensão do processo. 

No que diz respeito à produção antecipada de provas, o que nos interessa no 
presente momento, merece importante destaque o teor da Súmula 455 do Superior 
Tribunal de Justiça, a qual estabelece que o mero decurso do tempo não é justificativa 
idônea a fundamentar a produção antecipada de provas, mesmo que se trate de prova 
testemunhal. Isto, pois, a regra no processo penal é a de que o acusado faz jus ao 
acompanhamento da produção probatória, sobretudo diante do seu direito à autodefesa, a 
qual em tese restará prejudicada pela produção antecipada à sua revelia. 

Súmula 455. STJ. A decisão que determina a produção antecipada de 
provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente 
fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. 

 

 

2. Análise do julgado. 

 

Segundo restou julgado pela Terceira Seção da Corte Especial do Superior 
Tribunal de Justiça, nos casos em que há o envolvimento de testemunha que seja policial 
ou que tenha funções atinentes à segurança pública, por decorrência destas terem, 
cotidianamente, enfrentamento com a criminalidade e demais desrespeitos à ordem 
jurídica, no caso de haver a suspensão do processo na forma do artigo 366 do Código de 
Processo Penal, diferentemente do que se dá com as demais testemunhas (às quais há a 
aplicação do entendimento sumulado – Enunciado 455 STJ), a justificativa para 
antecipação da colheita da prova testemunhal decorrente do decurso do tempo é 
justificável e idônea, não representando ilegalidade ou afronta à ampla defesa. 

Demonstrou-se, no caso, que haveria conflito entre o direito do acusado de 
não ser julgado à revelia (em sua vertente de não ter produzidas provas contra si à revelia), 
e lado outro a proteção da sociedade, consistente em evitar que o decurso do tempo, 
somado à atividade exercida por aquele policial/testemunha, venha a inviabilizar a 
produção probatória no feito criminal. 

Desse modo, diante da vedação à proteção ineficiente, decorrente do princípio 
da proporcionalidade, bem como pelo fato de que, dado seguimento ao feito com o 
comparecimento do acusado, lhe será garantido o contraditório e a ampla defesa, inclusive 
com a verificação de possibilidade de repetição da prova testemunhal colhida 
antecipadamente, mitigou-se a estes casos o teor da Súmula 455 do STJ, para possibilitar 
a colheita antecipada da prova, pelo decurso do tempo, no caso de testemunha policial ou 
com funções correlatas. 
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Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67517841&num_registro=201502347970&data=20161209&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Rogério Schietti Cruz (voto p/ acórdão): 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=64136992&num_registro=201502347970&data=20161209&tipo=3&formato=PDF 
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� Recursos. 

 

40º. Cabimento de recurso em sentido estrito na hipótese de decisão que revoga medida 
cautelar diversa da prisão. 

Informativo 596 STJ. 

 

TEMA. Recurso em sentido estrito. Rol taxativo. Interpretação 
Extensiva. Admissão. Revogação de medida cautelar diversa da 
prisão. Cabimento. 

PROCESSO: REsp 1.628.262-RS, Rel. Ministro Sebastião Reis 
Júnior, por unanimidade, julgado em 13/12/2016, DJe 
19/12/2016. 

DESTAQUE STJ. “É cabível recurso em sentido estrito 
contra decisão que revoga medida cautelar diversa da 
prisão.”. 

 

1. O Recurso em Sentido Estrito. 

 

O Recurso em sentido estrito está previsto no Livro III, Título II, Capítulo II 
do Código de Processo Penal, e consiste em recurso utilizado para atacar as decisões que 
digam respeito às matérias elencadas no artigo 581 daquele Código. 

Segundo destacado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses 
elencadas no artigo 581 do Código de Processo Penal, de cabimento do Recurso em 
Sentido Estrito, são previstas em rol exaustivo, ou seja, sem possibilidade de ser integrado 
por intermédio de eventual analogia. 

Assim, transcreve-se trecho da ementa do julgado ora em análise, 
reconhecendo o rol exaustivo do artigo 581 do Código de Processo Penal. 

“(...) 1. As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, trazidas no 
art. 581 do Código de Processo Penal e em legislação especial, são exaustivas, 
admitindo a interpretação extensiva, mas não a analógica (...).100” 

No entanto, como bem explicita o julgado, há a possibilidade de ser utilizada 
a denominada interpretação extensiva, por meio da qual não há a integração de lacuna 
normativa (o que ocorre com a analogia), mas sim a consideração de que a regra abarca 

                                                           
100 Acessível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=668829

32&num_registro=201602535760&data=20161219&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em 15/12/2017, às 

15h40min. 
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situações que não estão expressamente previstas, mas sim implicitamente, reconhecendo-
se o real significado dela. 

 

2. Análise do julgado REsp 1.628.262/RS. 

 

No julgamento do Recurso Especial 1.628.262/RS, a 6ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça deixou assente o entendimento de que, na hipótese em que houver 
decisão revogando medida cautelar diversa da prisão (consistente naquelas previstas nos 
artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal), sendo esta decisão emanada no curso do 
processo, e não em fase de sentença (quando seria cabível a apelação), haverá a 
possibilidade de o prejudicado pela decisão (no caso o Ministério Público do Estado do 
Rio Grande do Sul) manejar o Recurso em Sentido Estrito, utilizando-se da hipótese legal 
do artigo 581, inciso V do Código de Processo Penal101. 

Trata-se, conforme deixou assente o julgado, na utilização de interpretação 
extensiva, posto que a revogação da prisão preventiva é, em si, decisão similar àquela que 
revoga a medida cautelar diversa da prisão, tendo em vista que ambas possuem as mesmas 
finalidades, insculpidas nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal. 

Nas palavras do Ministro Relator Sebastião Reis Júnior: “Realmente, o ato de 
revogar prisão preventiva, previsto expressamente no inciso V, é similar ao ato de 
revogar medida cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do 
artigo e, consequentemente, o manejo do recurso em sentido estrito.”102. 

Vale destacar, ainda, que a inclusão no Código de Processo Penal das 
denominadas medidas cautelares diversas da prisão se deu com o advento da Lei 
12.403/2011, a qual é posterior àquela previsão contida no artigo 581, inciso V do Código 
de Processo Penal, posto que esta teve a redação dada pela Lei 7.780/1989. Desse modo, 
é possível com isso reforçar o argumento de que aquele inciso, de hipótese de recurso em 
sentido estrito, abrange as medidas cautelares diversas da prisão, posto que se existentes 
na mesma época, fatalmente haveria a inclusão expressa destas como hipótese legal. 

 

Informativo 596 STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=66882932&num_registro=201602535760&data=20161219&tipo=5&formato=PDF 

                                                           
101 Art. 581. CPP. (...). V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir 
requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em 
flagrante; (Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989) 
102 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=66879548
&num_registro=201602535760&data=20161219&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em 15/12/2017, às 
15h50min. 



123 

 

Informativos STJ Comentados  Vinicius Pascueto Amaral 
 

Voto Relator (Min. Sebastião Reis Júnior): 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=66879548&num_registro=201602535760&data=20161219&tipo=51&formato=PD
F 
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41º. Recurso adesivo pelo Ministério Público – impossibilidade. 

Informativo 605 STJ. 

 

TEMA. Recurso especial adesivo do Ministério Público Federal. 
Descabimento. 
 
PROCESSO: REsp 1.595.636-RN, Rel. Min. Sebastião Reis 
Júnior, por unanimidade, julgado em 2/5/2017, DJe 
30/5/2017. 

DESTAQUE STJ. “Em matéria criminal, não deve ser 
conhecido recurso especial adesivo interposto pelo Ministério 
Público veiculando pedido em desfavor do réu.”103 

 

1. Recurso Adesivo. 

 

Importante: quando da interposição do recurso adesivo que será objeto de 
comento, ainda era vigente o Código de Processo Civil/1973. 

O Recurso Adesivo, na forma como preceituado pelo antigo Código de 
Processo Civil, em seu artigo 500, inciso II, era admitido em sede de apelação, embargos 
infringentes e nos recursos extraordinário e especial. 

Art. 500. CPC/1973. Cada parte interporá o recurso, independentemente, no 
prazo e observadas as exigências legais. Sendo, porém, vencidos autor e réu, 
ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir a outra parte. O recurso 
adesivo fica subordinado ao recurso principal e se rege pelas disposições 
seguintes: (...) 

II – será admissível na apelação, nos embargos infringentes, no recurso 
extraordinário e no recurso especial; (...) 

No Novo Código de Processo Civil houve pouca alteração em relação a 
referido recurso adesivo no que tange às hipóteses de cabimento, visto que apenas em 
relação aos embargos infringentes, não mais previstos naquele Código, é que houve a 
supressão. 

Art. 997. CPC/15. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo 
e com observância das exigências legais. (...). 

§2º. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe 
aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e 
julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o 
seguinte: (...) 

                                                           
103 Acessível em: < https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ >. Acesso em 27/12/2017, às 
15h00min. 
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II – será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso 
especial; (...) 

 

2. Análise do Julgado. 

 

No julgamento do REsp 1.595.636/RN a 6ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça firmou o entendimento de que se mostra inviável a interposição, por parte da 
acusação (no caso, por parte do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte), 
de recurso adesivo por decorrência da interposição, pela defesa, de recurso de apelação 
em face de sentença proferida em 1º grau de jurisdição. 

Mesmo que ambas as partes tenham sido vencidas em algum ponto do 
julgado, tendo havido sentença de parcial procedência à acusação, caso esta não tenha 
interposto, em seu prazo legal, o recurso cabível, mesmo que a defesa venha a 
posteriormente interpor a apelação, à acusação caberá tão somente contrarrazoar o recurso 
respectivo, sendo inviável a interposição do adesivo. 

Isto, pois, considerou a Turma que a interposição desse recurso adesivo, em 
última análise, consiste em possibilidade à reformatio in pejus, tendo em vista que houve 
a interposição de recurso de apelação tão somente pela defesa e, com esse recurso 
exclusivo defensivo, inviável a modificação para pior da condenação. 

Entendeu a Turma que mesmo não havendo a previsão no Código de Processo 
Penal de recurso adesivo, bem como sendo possível a integração desse código por meio 
de normas do Código Processual Civil (artigo 3º CPP104), a consideração da viabilidade 
do recurso adesivo, interposto quando de recurso exclusivamente da defesa, consiste em 
quebra à vedação da reformatio in pejus, capitaneada pelo artigo 617105 daquele código 
processual. 

 

Fonte. 

Informativo 605 STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=69106238&num_registro=201601140652&data=20170530&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Sebastião Reis Júnior: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=69098244&num_registro=201601140652&data=20170530&tipo=51&formato=PD
F 

                                                           
104 Art. 3º. CPP. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como 
suplemento dos princípios gerais do direito. 
105 Art. 617. CPP. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 
387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado 
da sentença. 
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� Revisão Criminal. 

 

42º. Revisão Criminal e prova nova juntada após esgotamento do 2º grau de jurisdição. 

Informativo 606 STJ. 

 

TEMA. Revisão criminal. Perícia realizada pela autoridade 
policial. Juntada do laudo. Agravo contra decisão que inadmitiu 
recurso especial defensivo. Pendência de julgamento. 
Irrelevância. Prova nova. Configuração. 

PROCESSO: REsp 1.660.333-MG, Rel. Min. Sebastião Reis 
Júnior, por unanimidade, julgado em 6/6/2017, DJe 
13/6/2017. 

DESTAQUE STJ. “O laudo pericial juntado em autos de ação 
penal quando ainda pendente de julgamento agravo 
interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial 
enquadra-se no conceito de prova nova, para fins de revisão 
criminal (art. 621, III, do CPP).”106 

 

1. Revisão Criminal. 

 

A Revisão Criminal consiste em processo autônomo em que é visada a 
desconstituição ou alteração de decisão judicial já transitada em julgado, por decorrência 
de alguma das hipóteses autorizadoras, previstas no artigo 621 do Código de Processo 
Penal. 

Art. 621. CPP. A revisão dos processos findos será admitida: 

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expressa da lei penal 
ou à evidencia dos autos; 

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou 
documentos comprovadamente falsos; 

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do 
condenado ou de circunstancia que determine ou autorize diminuição especial 
da pena. 

Trata-se de processo que, por seu caráter, acarreta em mitigação à 
inalterabilidade da coisa julgada material, posto que ocorrendo a revisão da decisão 
anteriormente transitada em julgado, haverá a modificação de seu teor, o que não poderia 

                                                           
106 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 28/12/2017, 

às 12h50min. 
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mais ocorrer com os recursos previstos na lei, posto que estes não mais são cabíveis 
àquela decisão. 

Vale destacar que a revisão criminal é mecanismo exclusivamente pró defesa, 
tendo em vista que não há a possibilidade de manejo desse instrumento pro societate, ou 
seja, inviável a utilização da revisão criminal para prejudicar/aumentar a reprimenda do 
réu, ou mesmo alterar eventual absolvição deste, mesmo que se venha a obter, 
posteriormente, prova cabal de sua responsabilidade penal. 

 

2. Análise do Julgado. 

 

Quando do julgamento do REsp 1.660.333/MG, a 6ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, enfrentando a tema relativo a revisão criminal, em especial no que 
tange à abrangência do conceito de prova nova, que venha a possibilitar o ajuizamento 
daquele instrumento, firmou o entendimento de que eventual juntada de laudo pericial 
novo no curso de agravo de instrumento interposto em face de decisão de 
inadmissibilidade de Recurso Especial deve ser considerada abrangida por este conceito 
de prova nova. 

A Turma assim entendeu tendo em vista que, no momento em que houve a 
juntada do novo laudo pericial, já havia se esgotado a jurisdição da 2ª instância, já tendo 
sido prolatado o acórdão referente. 

Assim sendo, em que pese não ter ainda havido o transito em julgado da 
decisão, posto que esta ainda enfrentava a agravo pela inadmissão de recurso especial, 
por decorrência da impossibilidade de as Cortes Superiores analisarem a questões fáticas, 
considera-se que o referido laudo pericial não teria condão de, naquele momento, surtir 
efeitos na decisão. 

Assim sendo, não perdeu o caráter de prova nova, podendo ser utilizado para 
o ajuizamento da Revisão Criminal, na forma do artigo 621, inciso III do Código de 
Processo Penal. 

 

Fontes. 

Informativo 606 STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=72403842&num_registro=201700576099&data=20170613&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Sebastião Reis Júnior: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=72269778&num_registro=201700576099&data=20170613&tipo=51&formato=PD
F 
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� Colaboração Premiada. 

 

43º. Colaboração Premiada. Encontro fortuito de provas e autoridade com foro por 
prerrogativa de função. Necessidade de remessa imediata ao Tribunal competente. 

Informativo 612 STJ. 

 

TEMA. Colaboração premiada. Encontro fortuito de provas. 
Autoridade com prerrogativa de foro. Remessa imediata dos autos 
ao foro prevalente. Inexistência. Usurpação de competência. 
Caracterização. 

PROCESSO: Rcl 31.629-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, por 
unanimidade, julgado em 20/09/2017, DJe 28/09/2017. 

DESTAQUE STJ. “Ocorrendo a descoberta fortuita de 
indícios do envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro, 
os autos devem ser encaminhados imediatamente ao foro 
prevalente, definido segundo o art. 78, III, do CPP, o qual é o 
único competente para resolver sobre a existência de conexão 
ou continência e acerca da conveniência do desmembramento 
do processo.”107 

 

1. Colaboração Premiada. 

 

Verificar comentários realizados no julgado anterior. 

 

2. Foro por prerrogativa de função. 

 

O foro por prerrogativa de função consiste no estabelecimento de 
competência originária para determinados Tribunais quando o investigado/acusado se 
tratar de pessoa detentora de cargo ou função específica. Destaca-se que este foro por 
prerrogativa, denominado usualmente como “foro privilegiado”, não pode tecnicamente 
ser assim considerado, dado que não se trata de estabelecimento de competência 
originária de Tribunais para a pessoa, mas sim por decorrência da função por esta exercida 
e, conforme entendimento atual, somente durante o período em que estiver no exercício 
desta. 

                                                           
107 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 14/01/2018, às 
21h20min. 
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Art. 84. CPP. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo 
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais 
Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente 
às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de 
responsabilidade. 

 

3. Análise do Julgado. 

 

Quando do julgamento da Reclamação n. 31.629/PR pela Corte Especial do 
Superior Tribunal de Justiça, em que pese ter restado estabelecido o entendimento de que 
a homologação de acordo de colaboração premiada por juízo de 1º grau, o qual haja a 
menção de autoridade com foro por prerrogativa de função, seja considerado válido e 
legítimo, dada a teoria do juízo aparente e o encontro fortuito de provas, será, a partir de 
então, necessária a imediata remessa dos autos ao Tribunal então competente, posto que 
se passará a analisar a investigação inclusive em face do agente detentor do foro por 
prerrogativa de função. 

Conforme destacado no voto da Ministra Relatora Nancy Andrighi: 

“Com efeito, ainda que não tenha sido formalmente apontado como 
investigado no primeiro grau de jurisdição e mesmo que nenhuma medida 
investigatória tenha sido realizada com relação a sua pessoa, é certo que a linha 
causal investigativa a partir de então passou a indicar a possível destinação das 
quantias ilícitas à campanha eleitoral do então candidato a Governador do 
Estado do Paraná. A existência da probabilidade de condutas atribuíveis a 
autoridade com prerrogativa de foro nesta Corte estarem envolvidas com os 
fatos inicialmente apurados no primeiro grau de jurisdição acarreta a 
modificação da competência para o processamento da investigação, devendo o 
STJ passar a examinar sua efetiva ocorrência e, se for o caso, deliberar a 
respeito da existência de conexão ou continência e sobre eventual conveniência 
do desmembramento do processo.”108 

Assim sendo, constatada menção a autoridade com foro por prerrogativa de 
função em acordo de colaboração premiada homologado em juízo de 1º grau, necessária 
será a remessa imediata dos autos ao Tribunal competente para o processo e julgamento 
desta autoridade. 

 

Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=76669323&num_registro=201601334888&data=20170928&tipo=5&formato=PDF 

                                                           
108 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=76669134
&num_registro=201601334888&data=20170928&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em 14/01/2018, às 
21h30min. 
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Voto Ministra Relatora Nancy Andrighi: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=76669134&num_registro=201601334888&data=20170928&tipo=51&formato=PD
F 
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44º. Colaboração premiada. Aplicação da Teoria do Juízo Aparente pela menção, em 
declaração de colaboração premiada, de autoridade com foro por prerrogativa por 
função. 

Informativo 612 STJ. 

 

TEMA. Colaboração premiada. Encontro fortuito de provas. 
Autoridade com prerrogativa de foro. Competência para 
homologação do acordo. Teoria do juiz aparente. 

PROCESSO: Rcl 31.629-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, por 
unanimidade, julgado em 20/09/2017, DJe 28/09/2017 

DESTAQUE STJ. “A homologação de acordo de colaboração 
premiada por juiz de primeiro grau de jurisdição, que 
mencione autoridade com prerrogativa de foro no STJ, não 
traduz em usurpação de competência desta Corte 
Superior.”109 

 

1. Colaboração Premiada. 

 

A colaboração premiada, consiste em técnica já prevista há muito no 
ordenamento jurídico pátrio, o que pode ser verificado, por exemplo, pelo crime de 
extorsão mediante sequestro, com o benefício dado pelo artigo 159, §4º do Código Penal 
(redação dada pela Lei 9.269/96), já que traz benefícios ao agente que colabora para a 
facilitação da libertação do sequestrado. 

Art. 159. (...).§ 4º - Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o 
denunciar à autoridade, facilitando a libertação do seqüestrado, terá sua pena 
reduzida de um a dois terços. 

Com o advento da Lei 12.850/2013, houve fortalecimento do instituto da 
colaboração premiada, tendo em vista que por meio de referida Lei, com a intenção de 
robustecer o combate às organizações criminosas, houve a previsão expressa desse 
mecanismo de obtenção de provas, com a previsão, inclusive, de vários benefícios penais 
e processuais penais aos agentes colaboradores, antes inexistentes, posto que se entendeu 
que deve estimular o agente a colaborar com as autoridades para o desarticulamento da 
organização criminosa, o que somente se torna efetiva quando houver a concessão de 
benefícios a este. 

Art. 4º. Lei 12.850/2013.  O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder 
o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade 
ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e 

                                                           
109 Acessível em: < https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 14/01/2018, às 
20h40min. 
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voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que 
dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: 

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa 
e das infrações penais por eles praticadas; 

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização 
criminosa; 

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização 
criminosa; 

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações 
penais praticadas pela organização criminosa; 

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. 

(...). 

§2o. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, 
a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com 
a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz 
pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não 
tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). 

(...). 

§4o. Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de 
oferecer denúncia se o colaborador: 

I - não for o líder da organização criminosa; 

II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. 

§5o. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até 
a metade ou será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os 
requisitos objetivos. 

 

2. Encontro Fortuito de Provas. Serendipidade. 

 

O encontro fortuito de provas, também conhecido como serendipidade, 
consiste, basicamente, na descoberta de provas referentes a fatos ou sujeitos, por exemplo, 
no curso de determinada medida ou investigação atinente a outros fatos ou outras pessoas. 
Ou seja, não se buscava, com a investigação, a análise de determinado fato criminoso, o 
qual somente se tornou conhecido por decorrência das investigações referentes a outro 
fato. 

Explicando a validade do encontro fortuito de provas dentro do acordo de 
colaboração premiada, segue abaixo trecho do voto da Ministra Relatora Nancy Andrighi: 
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“Sendo a colaboração premiada uma forma de delatio criminis, ou seja, um 
meio de obtenção de elementos de convicção, as informações prestadas pelo 
colaborador podem se referir até mesmo a crimes diversos daqueles que dão 
causa ao acordo, configurando-se, nessa situação, a hipótese da descoberta 
fortuita de provas.”110 

 

3. Teoria do Juiz Aparente. 

 

A Teoria do Juiz Aparente, em rápida síntese, consiste na verificação da 
validade do processo e, inclusive, de eventuais elementos probatórios decorrentes de 
medida autorizada judicialmente por juízo que inicialmente e diante dos elementos 
existentes, aparentava ser o competente para tanto. Assim sendo, tendo em vista esta 
inicial competência, ao menos aparente em um primeiro momento, dada a inexistência de 
elementos que a modificassem, será considerada como válida e legítima a medida, bem 
como possível a utilização de eventuais elementos de prova dela oriundos. 

Nos dizeres da Ministra Relatora Nancy Andrighi, em seu voto: 

“Outra consequência do encontro fortuito de provas é, portanto, a incidência 
da teoria do juízo aparente, segundo a qual é legítima a obtenção de elementos 
relacionados a pessoa que detenha foro por prerrogativa de função por juiz que 
até aquele momento era competente para o processamento dos fatos.”111 

Ainda, segue a Eminente Ministra demonstrando, em seu voto, que a 
jurisprudência nacional é firme no sentido de admitir a referida Teoria do Juízo Aparente, 
conforme abaixo transcreve-se: 

“Assim, segundo o entendimento do STF, “as provas colhidas ou autorizadas 
por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção 
podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado 
incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo 
aparente ”. Quanto ao tema: HC 106.152, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa 
Weber, DJe de 24/05/2016 e HC 128.102, Primeira Turma, Rel. Min. Marco 
Aurélio, DJe de 23/06/2016.”112 

 

4. Análise do Julgado. 

 

Quando do julgamento da Reclamação n. 31.629 pela Corte Especial do 
Superior Tribunal de Justiça, restou assente o entendimento segundo o qual, diante de 
colaboração premiada prestada no âmbito do juízo aparente, a sua homologação, mesmo 

                                                           
110Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=76669134
&num_registro=201601334888&data=20170928&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em 14/01/2018, às 
20h45min.  
111 Ibidem. 
112 Ibidem. 
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diante de menção a autoridade que possua foro por prerrogativa de função em juízo 
diverso, não traduz em usurpação de competência e deverá ser considerada válida. 

Isto pois, conforme entendimento firmado pela Corte Superior, a competência 
do juízo a que tenha prerrogativa de função o agente mencionado na colaboração 
premiada, no caso o próprio Superior Tribunal de Justiça, somente surgiu a partir da 
homologação de referido acordo pelo juízo de primeiro grau, o qual, por decorrência da 
teoria do encontro fortuito de provas e da teoria do juízo aparente, não incorre em 
ilegalidade e ilegitimidade ao assim proceder. 

Conforme se extraí dos votos da Ministra Relatora: 

“Todavia, as informações prestadas pelo colaborador relativas a outros crimes 
ou a outras pessoas, inclusive aquelas que detenham foro por prerrogativa de 
função em órgãos jurisdicionais de hierarquia superior, configuram a hipótese 
de descoberta fortuita de provas, a qual, por sua vez, atrai a incidência da teoria 
do juízo aparente. (...) Desse modo, como as investigações até então se 
referiam a pessoas sem prerrogativa de foro e a informação a respeito do 
possível envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro no STJ somente 
surgiu com a formalização do acordo de colaboração premiada, o juízo de 
primeiro grau de jurisdição era competente para sua homologação, não 
havendo, portanto, nulidade a ser declarada em relação ao ponto.”113 

Assim sendo, por aplicação da teoria do juízo aparente, não haverá nulidade 
na homologação, por juízo de primeiro grau, de declaração em colaboração premiada na 
qual haja primeira menção a fato envolvendo autoridade com foro por prerrogativa de 
função. No entanto, e conforme será destacado no informativo a seguir, cessada estará a 
competência desse juízo de primeiro grau, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal 
competente. 

 

Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=76669323&num_registro=201601334888&data=20170928&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministra Relatora Nancy Andrighi: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=76669134&num_registro=201601334888&data=20170928&tipo=51&formato=PD
F 

 

 

 

 

                                                           
113 Ibidem. 
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� Ministério Público e Defensoria Pública. 

 

45º. Necessidade de remessa dos autos com vista para início da contagem do prazo 
recursal ao Ministério Público. 

Informativo 611 STJ. 

 

TEMA. Intimação do Ministério Público. Contagem dos prazos. 
Início. Necessidade de remessa dos autos à instituição. 

PROCESSO: REsp 1.349.935-SE, Rel. Min. Rogério Schietti 
Cruz, Terceira Seção, por maioria, julgado em 23/8/2017, DJe 
14/9/2017. (Tema 959) 

DESTAQUE STJ. “O termo inicial da contagem do prazo para 
impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data 
da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, 
sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em 
audiência, em cartório ou por mandado.”114 

 

1. A intimação do Ministério Público. 

 

A Lei 8.625/1993, conhecida como Lei Orgânica do Ministério Público, traz, 
em seu bojo, diversas regras e procedimentos atinentes ao Parquet, regulamentando desde 
a composição estrutural daquele até o estabelecimento de prerrogativas, garantias, 
vedações e deveres dos membros do Ministério Público. 

Dentro desse aspecto, há o estabelecimento de prerrogativas aos membros do 
Ministério Público, o que tem como objetivo proporcional a seus agentes o bom 
desempenho de suas funções, sobretudo analisando-se à importância de atuação que lhe 
foi conferida pela Constituição Federal em seu artigo 127 e seguintes. 

Assim, tem-se como prerrogativa conferida ao membro do Ministério Público 
aquela de ser intimado pessoalmente nos processos em que atua, recebendo os autos com 
vista. Dessa forma, afasta-se desses agentes a intimação por meio de diário eletrônico, 
por exemplo. 

Art. 41. Lei 8.625/1993. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério 
Público, no exercício de sua função, além de outras previstas na Lei Orgânica: 

(...). 

IV - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, 
através da entrega dos autos com vista; 

                                                           
114 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 15/01/2018, às 
09h10min. 
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Igualmente no Novo Código de Processo Civil há a previsão de necessidade 
de intimação pessoal do membro do Ministério Público, a partir da qual iniciará a 
contagem do prazo a que se destina. 

Art. 180. NCPC.  O Ministério Público gozará de prazo em dobro para 
manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos 
termos do art. 183, § 1o. 

Por fim, há ainda a previsão dessa intimação no próprio Código de Processo 
Penal. 

Art. 370. CPP. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas 
que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for 
aplicável, o disposto no Capítulo anterior.  

(...) § 4o A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será 
pessoal. 

No entanto, em que pese a previsão constante do Código de Processo Civil e 
do Código de Processo Penal, verifica-se que pela redação constante da Lei Orgânica do 
Ministério Público não bastaria essa intimação pessoal de seu membro, havendo a 
necessidade de que sejam os autos entregues com vistas a este. 

Dessa forma, a intimação destinada ao agente ministerial somente será 
considerada válida e respeitosa às prorrogativas institucionais quando se der 
pessoalmente, mediante a entrega dos autos com vista. 

 

2. Análise do Julgado. 

 

Quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.349.935/SE, afeto à 
sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade 
de julgar a situação em que houve intimação pessoal do membro do Ministério Público 
em audiência, acerca do conteúdo decisório, sendo que por decorrência dessa intimação 
o juízo de 1º grau teria considerado intempestivo recurso ministerial interposto contra 
aquela, posto que considerou que a partir daquela intimação, e não de necessária entrega 
dos autos com vista, é que se iniciou o prazo para a impugnação. Assim, discutiu-se se o 
início do prazo recursal do Ministério Público se dá com a intimação pessoal, 
independentemente de entrega dos autos com vista, ou se somente com esta entrega é que 
se aperfeiçoa o ato e se inicia a sua contagem. 

A razão de ser dessa discussão encontra-se, sobretudo, diante de um aparente 
conflito de normas, tendo em vista que os dispositivos anteriormente destacados, 
inclusive da própria Lei Orgânica do Ministério Público, estabelecem a necessidade de 
intimação pessoal do agente ministerial, sendo que, em análise literal do que consta do 
artigo 1.003, §1º do Novo Código de Processo Civil, verifica-se que a contagem do prazo 
de impugnação seria decorrência direta de sua intimação, a qual pode se dar em audiência, 
tendo em vista que consta o Ministério Público expressamente no caput daquele artigo. 
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Art. 1.003. NCPC.  O prazo para interposição de recurso conta-se da data em 
que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a 
Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. 

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência 
quando nesta for proferida a decisão. 

Conforme se extraí do voto do Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, atento 
às funções institucionais do Ministério Público, a consideração de que com a intimação 
pessoal deste em audiência implica em fragilidade àquelas funções e, dessa forma, 
reflexamente, à própria sociedade, dada a missão constitucional do Parquet. 

“Por tudo isso é que não soa equivocado afirmar, sob o prisma de princípios 
constitucionais, que a intimação dirigida ao membro do Ministério Público 
presente em audiência não induz, automaticamente, o início do cômputo do 
prazo para a prática de atos processuais, sob pena de, a não ser assim, 
potencializar os riscos de perecimento não apenas das prerrogativas 
institucionais indicadas, mas, especialmente, de direitos e interesses que o 
Ministério Público, por missão constitucional, tem sob seu encargo.”115 

Ainda, seguindo em seu voto, o Ministro Relator destaca que a própria Lei 
Orgânica do Ministério Público assegura a este que a sua intimação pessoal será dada por 
meio de entrega dos autos com vistas, distinguindo-se, assim, das demais formas de 
intimação pessoal existentes em nosso sistema processual. 

“A prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público já era prevista no 
CPC de 1973, em seu art. 236, § 2º, posteriormente reforçada pelas citadas leis 
de regência – promulgadas sob a nova ordem constitucional – e mantidas no 
novo CPC, conforme previsão contida no art. 180 ("O Ministério Público 
gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir 
de sua intimação pessoal"). (...) Vale sublinhar, como disse logo no início, que 
a intimação pessoal pode ocorrer mediante cinco possíveis formas, quais 
sejam: 1) em audiência; 2) por certificação do cartório ou da secretaria da vara; 
3) por via postal (carta registrada com aviso de recebimento); 4) por mandado 
(cumprido por oficial de justiça); 5) mediante a entrega dos autos com vista.”116 

Assim, concluí o Ministro Relator pela necessária remessa dos autos com 
vista ao Ministério Público para início da contagem do prazo a que se destina. 

“É induvidoso que, nas hipóteses em que há ato judicial decisório proferido em 
audiência (no caso ora sob exame, trata-se de uma sentença absolutória), 
haverá, em tal momento, a intimação pessoal das partes presentes (defesa e 
acusação). No entanto, essa intimação não é suficiente para permitir ao 
membro do Ministério Público (e também da Defensoria Pública) o exercício 
pleno do contraditório e do consequente direito a impugnar o ato, seja porque 
o Promotor/Procurador da República não poderá levar consigo os autos tão 
logo encerrada a audiência, seja porque não necessariamente será esse mesmo 
membro que impugnará o ato decisório proferido em audiência. Então, a 
melhor exegese parece ser a que considera poder a intimação pessoal realizar-

                                                           
115 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=67664555
&num_registro=201202242049&data=20170914&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em 15/01/2018, às 
09h45min. 
116 Ibidem. 
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se em audiência, mas dependente, para engendrar a contagem do prazo 
recursal, da entrega dos autos ao Ministério Público.”117 

Assim, a regra contida no artigo 1.003, §1º do Novo Código de Processo Civil 
não seria pertinente para abarcar o Ministério Público (e nem a Defensoria Pública, 
conforme será demonstrado em informativo posteriormente), devendo a contagem do 
prazo processual a que se destina ser iniciada tão somente a partir da entrega com vista 
dos autos, e não da intimação pessoal do agente em audiência. 

“Ante tais fundamentos, parece-me que a melhor interpretação do § 1º do art. 
1.003 do CPC – na eventualidade de ser considerado – é aquela que se 
harmoniza com a lei especial que trata da intimação pessoal do Ministério 
Público, de modo que a leitura feita do termo (sujeitos), referido pelo parágrafo 
primeiro, não abarcaria o Ministério Público (e a Defensoria Pública) de que 
trata o caput do mesmo dispositivo.”118 

 

Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=75846909&num_registro=201202242049&data=20170914&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Rogério Schietti Cruz: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67664555&num_registro=201202242049&data=20170914&tipo=91&formato=PD
F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117 Ibidem. 
118 Ibidem. 
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46º. Intimação da Defensoria Pública e necessária remessa dos autos com vista. 

Informativo 611 STJ. 

 

TEMA. Intimação da Defensoria Pública em audiência. 
Contagem dos prazos. Início. Necessidade de remessa dos autos 
à instituição. 

PROCESSO: HC 296.759-RS, Rel. Min. Rogério Schietti 
Cruz, por maioria, julgado em 23/8/2017, DJe 21/9/2017. 

DESTAQUE STJ. “A data da entrega dos autos na repartição 
administrativa da Defensoria Pública é o termo inicial da 
contagem do prazo para impugnação de decisão judicial pela 
instituição, independentemente de intimação do ato em 
audiência.”119 

 

1. Intimação pessoal da Defensoria Pública. 

 

A Lei Complementar n. 80/1994, conhecida como Lei Orgânica da 
Defensoria Pública, prevê diversos dispositivos acerca de referida instituição, sendo que 
abarca desde a própria estruturação de Defensoria Pública, bem como a previsão de 
prerrogativas, garantias, direitos, deveres e vedações atinentes a seus membros. 

Em seu artigo 44, inciso I, há a previsão da prerrogativa da Defensoria Pública 
em receber intimação pessoal acerca dos processos em que atua, sendo que, conforme a 
redação do artigo, essa intimação se dará com entrega dos autos com vista quando 
necessário. 

Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União: 

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, 
intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância 
administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; 

Assim sendo, assim como ocorre com o Ministério Público, à Defensoria 
Pública há a previsão em sua própria Lei Orgânica de que haverá a necessária intimação 
pessoal, sendo que esta se dará mediante entrega dos autos com vistas, quando necessário. 

Há de se destacar que, diferentemente do que ocorre na Lei Orgânica do 
Ministério Público, na qual não há qualquer espécie de ressalva quanto à necessidade ou 
não de entrega dos autos com vistas, na Lei Orgânica da Defensoria Pública há esta 
ressalva, tendo em vista que menciona que a entrega dos autos com vista se dará quando 
necessária. 

                                                           
119 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 15/01/2018, às 
10h10min. 
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No entanto, conforme se verifica pela jurisprudência nacional, há tendência 
em considerar que essa intimação pessoal se dará sempre com entrega dos autos com 
vista, em que pese ressalva contida no artigo, entendimento este que pode ser extraído 
quando do voto do Ministro Relator Rogério Schietti Cruz no julgamento do REsp 
1.349.935/SE (já analisado). 

Abaixo, transcreve-se trecho do voto do Eminente Ministro na relatoria 
daquele julgamento: 

“Não descuro que o art. 4º, V, da LC n. 80/1994, quando trata das funções da 
Defensoria Pública, prevê que seu exercício se dá "mediante o recebimento dos 
autos com vista". Essa circunstância, embora enfraquecida pela literalidade do 
art. 44, I da referida lei (que trata das prerrogativas), aponta a necessidade de 
remessa dos autos com vista, cuja justificativa central encontra repouso na 
própria Constituição Federal, ao considerá-la essencial à Administração da 
Justiça.”120 

Assim, à Defensoria Pública há a previsão de que a sua intimação se dará 
pessoalmente, inclusive com a entrega dos autos com vista, de forma semelhante a que 
ocorre com o Ministério Público. 

 

2. Análise do Julgado. 

 

Quando do julgamento do habeas corpus n. 296.759/RS, a 3ª Seção do 
Superior Tribunal de Justiça, enfrentou a situação na qual houve a intimação pessoal da 
Defensoria Pública em audiência do Júri, pelo que o Juízo de 1º grau computou o prazo 
processual com início a partir dessa audiência e não de remessa dos autos com vista. 

Importante destacar que os presentes autos foram afetados à Terceira Seção 
do Superior Tribunal de Justiça, para julgamento conjunto com os autos de REsp n. 
1.349.935/SE (já comentado), posto a similaridade dos temas. 

Conforme destacado ao longo do voto do Ministro Relator Rogério Schietti 
Cruz, o início da contagem do prazo recursal da Defensoria Pública com a sua intimação 
pessoal em audiência, sem remessa dos autos com vista, implica em enfraquecimento de 
suas funções institucionais e, com isso, prejuízo à própria sociedade. 

“Por tudo isso é que não soa equivocado afirmar, sob o prisma de princípios 
constitucionais, que a intimação dirigida ao membro da Defensoria Pública 
presente em audiência não induz, automaticamente, o início do cômputo do 
prazo para a prática de atos processuais, sob pena de, a não ser assim, 
potencializar os riscos de perecimento das prerrogativas institucionais 

                                                           
120 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=67664555
&num_registro=201202242049&data=20170914&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em 15/01/2018, às 
10h20min. 
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indicadas, e, especialmente, de direitos e interesses que a Defensoria Pública, 
por missão constitucional, tem sob seu encargo.”121 

Assim sendo, considera o Excelentíssimo Ministro que, em que pese a 
previsão contida no artigo 44, inciso I da LC 80/94, de que os autos com vista se dariam 
apenas quando “necessário”, a visão constitucional do tema torna esta remessa necessária 
em qualquer intimação pessoal. 

E da mesma forma do entendimento firmado em relação ao Ministério 
Público, à Defensoria Pública o Superior Tribunal de Justiça deixou assente que, em que 
pese a literalidade contida no artigo 1.003, §1º do Novo Código de Processo Civil, o que 
levaria à interpretação de que o prazo recursal da Defensoria Pública seria iniciado com 
a sua intimação pessoal em audiência, esse entendimento não se coaduna com as suas 
funções institucionais, pelo que se firmou no sentido de que há a necessidade de remessa 
dos autos com vista, momento a partir do qual será iniciada a contagem do prazo recursal. 

“Assim, por todo o exposto, parece-me ser a melhor interpretação do § 1º do 
art. 1.003 do CPC aquela que se harmoniza com a lei especial que trata da 
intimação pessoal da Defensoria Pública, de modo que a leitura feita do termo 
(sujeitos) referido pelo parágrafo primeiro não abarcaria a referida instituição 
tratada no caput.”122 

 

Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=75835089&num_registro=201401410070&data=20170921&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Rogério Schietti Cruz nos autos HC 296.759/RS: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67948649&num_registro=201401410070&data=20170921&tipo=91&formato=PD
F 

Voto Ministro Relator Rogério Schietti Cruz nos autos REsp 1.349.935/SE: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67664555&num_registro=201202242049&data=20170914&tipo=91&formato=PD
F 

 

 

 

                                                           
121 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=67948649
&num_registro=201401410070&data=20170921&tipo=91&formato=PDF>. Acesso em 15/01/2018, às 
10h30min. 
122 Ibidem. 
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� Execução Provisória da Pena. 

 

47º. Execução provisória da pena e necessidade de esgotamento das vias ordinárias. 

Informativo 595 STJ. 

 

TEMA: Execução provisória da pena. Não esgotamento da 
jurisdição ordinária. Impossibilidade. 
PROCESSO: HC 366.907-PR, Rel. Min. Rogério Schietti 
Cruz, por unanimidade, julgado em 6/12/2016, DJe 
16/12/2016. 

DESTAQUE STJ. “A execução da pena depois da prolação de 
acórdão em segundo grau de jurisdição e antes do trânsito em 
julgado da condenação não é automática, quando a decisão 
ainda é passível de integração pelo Tribunal de Justiça.”. 

 

1. Execução Provisória da Pena. 

 

A discussão entorno da possibilidade ou não da execução provisória da pena, 
em especial na hipótese em que haja acórdão confirmatório da sentença, com a 
condenação do réu em 2ª instância, teve amplo debate e discussão pelo Supremo Tribunal 
Federal no ano de 2016, ocorrendo, inclusive, a denominada virada jurisprudencial. A fim 
de não estender demasiadamente acerca do assunto, abaixo será suscintamente destacado 
pontos e evoluções acerca do tema. 

Anteriormente ao ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal possuía 
entendimento acerca da viabilidade da execução provisória da pena, quando da 
confirmação da sentença condenatória em 2ª instância123. A jurisprudência da Corte 
Suprema, após aquele destacado ano de 2009, vinha com o entendimento de não ser 
possível a execução provisória da pena, sendo que a execução em si somente seria viável 
com a pena definitiva, após o transito em julgado da decisão, tendo em vista que antes 
desta haveria a presunção de inocência do acusado, mesmo diante de eventual condenação 
em 2ª instância. 

Quando do julgamento do Habeas corpus 126.292, de relatoria do saudoso 
Ministro Teoria Zavascki, ocorreu a denominada virada jurisprudência, tendo o Supremo 
Tribunal Federal retomado o entendimento da viabilidade de execução provisória da pena, 
quando houvesse a confirmação da condenação em sede de 2ª instância. 

                                                           
123 Para maiores detalhes: https://www.pascuetoamaral.com/single-post/2016/02/18/PRINC%C3%8DPIO-
DA-N%C3%83O-CULPABILIDADE-x-HC-126292-%E2%80%93-A-RETOMADA-DE-
POSICIONAMENTO-CONTR%C3%81RIO-%C3%80QUELE-PELO-STF. AMARAL, Vinicius 
Pascueto. 
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Assim sendo, tendo em vista que eventuais Recursos Especiais e 
Extraordinários não seriam dotados de efeito suspensivo, bem como dada a inviabilidade 
de as Cortes Superiores analisarem fatos, haveria a possibilidade de, desde logo, serem 
executadas as penas confirmadas na 2ª instância, sem que com isto se ferisse ao princípio 
da presunção de inocência. 

 

2. Execução Provisória da Pena. Necessidade de esgotamento das instâncias 
ordinárias. 

 

Apesar da já destacada possibilidade de Execução Provisória da Pena, com 
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e encampado este pelo Superior 
Tribunal de Justiça, certo é que a 6ª Turma deste Superior Tribunal, quando do julgamento 
do Habeas corpus 366.907/PR, deixou assente o entendimento de que, nas hipóteses em 
que ainda não esgotados os instrumentos ordinários de impugnação do acórdão 
confirmatória da sentença, não será possível, desde logo, a sua execução. 

Isto quer dizer que a execução provisória do acórdão em 2ª instância não se 
dá de modo automático, com a publicação deste, tendo em vista que há a possibilidade de 
serem manejados instrumentos ordinários contra o acórdão, não tendo esgotado a 
jurisdição do respectivo Tribunal. 

No caso, o paciente havia apresentado Embargos de Declaração em face do 
acórdão, tendo em vista ter permanecido ao longo da instrução criminal em liberdade, 
sendo que a sua prisão foi determinada desde logo com a prolação do acórdão 
condenatório. Segundo entendeu a 6ª Turma, em que pese os embargos declaratórios não 
possuírem o efeito suspensivo da decisão, certo é que podem ter efeitos infringentes, 
integrando a decisão em si, pelo que, não esgotada a jurisdição do Tribunal, deveria ser 
aguardado o desfecho deste para, somente então, ser possível a execução provisória da 
pena. 

 

Informativo 595 STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Acórdão/Ementa: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=68018821&num_registro=201602134552&data=20161216&tipo=5&formato=PDF 

Voto Relator (Ministro Rogério Schietti Cruz): 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67782326&num_registro=201602134552&data=20161216&tipo=91&formato=PD
F 
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48º. Execução provisória da pena e necessidade de intimação da Defensoria Pública. 

Informativo 597 STJ. 

 

TEMA. Condenação em segunda instância. Execução provisória 
da pena. Ausência de esgotamento da instância ordinária. 
Ilegalidade. 

PROCESSO: HC 371.870-SP, Rel. Min. Felix Fischer, por 
unanimidade, julgado em 13/12/2016, DJe 1/2/2017. 

DESTAQUE STJ. “Na hipótese em que ainda não houve a 
intimação da Defensoria Pública Estadual acerca de acórdão 
condenatório, mostra-se ilegal a imediata expedição de 
mandado de prisão.” 

 

1. Execução Provisória da Pena. 

 

Com o fim de evitar repetições desnecessárias, remetemos o leitor aos 
comentários do informativo anterior (Informativo 595, STJ. 6ª Turma. HC 366.907/PR). 

 

2. Análise do Julgado. 

 

Quando da análise do informativo 595 do Superior Tribunal de Justiça, em 
especial do julgado da 6ª Turma deste Superior Tribunal no Habeas corpus 366.907/PR, 
restou destacado que eventual cabimento de instrumentos ordinários de 
impugnação/integração do acórdão em 2ª instância, seriam motivos aptos a impedirem a 
imediata execução provisória da pena imposta naquele. 

Na mesma esteira, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do 
julgamento do HC 371.870/SP, firmou o entendimento de que, mesmo já tendo sido 
publicado o acórdão confirmatório da condenação, em 2ª instância, quando ainda não 
houver a intimação da Defensoria Pública Estadual em 1ª instância, ainda não será 
possível a execução da referida pena. 

Isto, pois, não havendo a intimação da Defensoria Pública Estadual em 1ª 
instância, ainda não se pode falar em esgotamento das vias ordinárias de 
impugnação/integração da decisão, sobretudo pela possibilidade, real, de apresentação 
por este de embargos de declaração, os quais como visto anteriormente são aptos a 
evitarem a automática e imediata execução provisória da pena. 

Somente após a intimação do órgão da Defensoria Pública Estadual em 1ª 
instância, com a não apresentação dos meios ordinários, será possível a execução 
provisória da pena. Destaque-se que eventual interposição de Recurso Especial e de 
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Recurso Extraordinários não são aptos a evitarem a referida execução antecipada, dado 
que não possuidores do efeito suspensivo, salvo se eventualmente concedido em medida 
autônoma, como habeas corpus, por exemplo. 

 

Fontes: 

Informativo 597 STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=68150784&num_registro=201602467926&data=20170201&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Felix Fischer: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=68008014&num_registro=201602467926&data=20170201&tipo=91&formato=PD
F 
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49º. Competência para a Execução Provisória da Pena. 

Informativo 605 STJ. 

 

TEMA. Execução provisória da pena. Possibilidade. Adoção da 
nova orientação do Supremo Tribunal Federal. Desaforamento. 
Competência do juízo da comarca em que o feito foi desaforado. 
Deslocamento do foro tão somente para a realização do tribunal 
popular. 

PROCESSO: HC 374.713-RS, Rel. Min. Antônio Saldanha 
Palheiro, por unanimidade, julgado em 6/6/2017, DJe 
13/6/2017. 

DESTAQUE STJ. “A execução provisória da decisão 
proferida pelo Tribunal do Júri – oriunda de julgamento 
desaforado nos termos do art. 427 do CPP – compete ao Juízo 
originário da causa e não ao sentenciante.”124 

 

1. Execução Provisória da Pena. 

 

Vide comentários realizados na análise do Informativo 595 STJ, HC 366.907-
PR. 

 

2. Competência para a Execução Provisória da Pena. 

 

No julgamento do habeas corpus 374.713/RS, a 6ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça teve a oportunidade de definir qual o Juízo competente para a 
Execução Provisória de condenação, advinda de processo afeto ao Tribunal do Júri. 

No caso em questão, houve o desaforamento do processo, pelo que a 
competência para o julgamento do caso não se ateve à regra do artigo 70 do Código de 
Processo Penal125, tendo sido deslocado para outra Comarca, na forma do artigo 427 do 
mesmo código. 

Art. 427. CPP. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou 
houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança 
pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério 
Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante 

                                                           
124 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 27/12/2017, às 
14h45min. 
125 Art. 70. CPP. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, 
no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. 
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representação do juiz competente, poderá determinar o 
desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma 
região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais 
próximas. 

Dessa forma, o juízo ao qual houve o desaforamento passou a ser o 
competente para o julgamento do feito. 

No embate traçado pelo Superior Tribunal de Justiça, ora em comente, 
discutiu-se acerca de qual seria o Juízo competente, então, para o processamento da 
Execução Provisória da Pena; se seria o juízo ao qual houve o desaforamento, 
denominado de juízo sentenciante, ou se o feito deveria tramitar perante o juízo 
originariamente competente, de acordo com a regra do artigo 70 do Código de Processo 
Penal. 

Segundo restou firmado, uma vez realizado o julgamento do feito, cessa a 
competência do Juízo sentenciante ao qual houve o desaforamento, sendo que a Execução 
Provisória da Pena, desse modo, deve-se dar perante o Juízo originariamente competente. 

 

Fontes. 

Informativo 605 STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=70324252&num_registro=201602700760&data=20170613&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=70238996&num_registro=201602700760&data=20170613&tipo=51&formato=PD
F 
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50º. Execução provisória da pena restritiva de direitos. Inviabilidade. 

Informativo 609 STJ 

 

TEMA. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas 

de direitos. Execução provisória. Impossibilidade. Art. 147 da 

Lei de Execução Penal. Proibição expressa. Ausência de 

manifestação do STF. 

PROCESSO: EREsp 1.619.087-SC, Rel. Min. Maria 

Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Min. Jorge 

Mussi, por maioria, julgado em 14/6/2017, DJe 

24/8/2017. 

DESTAQUE STJ. “Não é possível a execução da pena 

restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da 

condenação.”126. 

 

1. Execução Provisória da Pena. 

 

Segundo já restou demonstrado, o Superior Tribunal de Justiça, encampando 
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento acerca da 
viabilidade de execução provisória da pena, quando houver a condenação ou confirmação 
da condenação em 2ª instância, mesmo que venha esta a ser atacada por recurso especial 
ou extraordinário. 

Segundo essas Cortes, a mencionada execução antecipada não fere o princípio 
da presunção de inocência do acusado. 

 

2. A Execução Provisória da Pena Restritiva de Direitos. 

 

Quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 
n. 1.619.087, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça se debruçou sobre o tema 
a respeito da viabilidade, ou não, da execução provisória da pena restritiva de direitos, ou 
seja, da pena que tenha sido substituída na forma do artigo 44 do Código Penal, não sendo 
privativa de liberdade. 

Em seu voto, a Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura, firmou o 
entendimento acerca da viabilidade desta execução provisória, tendo em vista que, 
segundo destaca, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual foi seguida pelo 
Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, por referida Ministra Relatora, não faz qualquer 
ressalva acerca da impossibilidade de execução provisória da pena restritiva de direitos, 
                                                           
126 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 10/01/2018, às 
17h40min. 
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pelo que merece o mesmo tratamento dado à pena privativa de liberdade neste aspecto, 
qual seja, da viabilidade de sua execução provisória. 

No entanto, o entendimento da Ministra Relatora acima destacado não restou 
seguido pela maioria da Corte, tendo sido aceito o entendimento firmado no voto do 
Ministro Jorge Mussi, por meio do qual se entendeu pela impossibilidade de ser 
executada, de modo provisório, a pena restritiva de direitos, tendo em vista que o Supremo 
Tribunal Federal, em sua jurisprudência antiga, não a permitia, bem como não ressalvou 
a sua viabilidade com base no novo entendimento acerca da pena privativa de liberdade. 
Ademais, o próprio artigo 147 da Lei de Execuções Penais impõe o transito em julgado 
da condenação em pena restritiva de direitos como requisito para que seja possível o seu 
cumprimento. 

Dessa forma, restou assente a inviabilidade da execução provisória da pena 
restritiva de direitos, sendo possível essa execução provisória tão somente em relação às 
privativas de liberdade. 

 

Fontes. 

 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=74938574&num_registro=201602089490&data=20170824&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=73868101&num_registro=201602089490&data=20170824&tipo=51&formato=PD
F 

Voto Ministro p/ Acórdão Jorge Mussi: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=74938158&num_registro=201602089490&data=20170824&tipo=64&formato=PD
F 
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XI – EXECUÇÃO PENAL. 

 

� Progressão de Regime de Pena. 

 

51º. Marco para o reinício da contagem do prazo temporal para nova progressão de 
regime de cumprimento de pena. Data em que alcançado os requisitos do artigo 112 da 
LEP. 

Informativo 595 STJ. 

 

TEMA. Execução penal. Marco inicial para subsequente 
progressão de regime. Data em que o reeducando preencheu os 
requisitos do art. 112 da LEP. 

PROCESSO: HC 369.774-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti 
Cruz, por maioria, julgado em 22/11/2016, DJe 7/12/2016. 

DESTAQUE STJ. “A data-base para subsequente progressão 
de regime é aquela em que o reeducando preencheu os 
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal.” 

 

1. Progressão de Regime de Cumprimento de Pena. 

 

O ordenamento jurídico brasileiro, no que diz respeito à execução de pena, 
está pautado no sistema progressivo, por meio do qual ao indivíduo que tenha sido 
condenado em regime de cumprimento de pena gravoso (regime fechado ou 
semiaberto)127, após o preenchimento de certo requisito temporal, fará jus à denominada 
progressão de regime, por meio do qual será implantado no subsequente regime mais 
brando (do fechado para o semiaberto; do semiaberto para o aberto). 

Da leitura da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1984), retira-se, de seu 
artigo 112128, o requisito temporal previsto para a progressão de regime de cumprimento 
de pena aos crimes comuns (não hediondos ou equiparados), consistente no cumprimento 
de 1/6 (um sexto) da pena do regime anterior. 

                                                           
127 Art. 33. CP. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de 
detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. §1º. 
Considera-se: a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média; 
b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; c) 
regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. (...). 
128 Art. 112. LEP. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência 
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto 
da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 
2003). (...). 
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 Diferentemente, e apenas para não deixar de mencionar, aos crimes 
hediondos e equiparados, após o advento da Lei 11.464/2007129, passou-se a prever 
requisito temporal diferenciado para a progressão de regime de cumprimento de pena, 
consistente em 2/5 (dois quintos) para o réu primário e 3/5 (três quintos) para o réu 
reincidente. 

 

2. Análise do julgado HC 369.774/RS – Informativo 595 STJ. 

 

No julgado ora em comento, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 
debruçou-se na discussão a respeito de qual o momento em que se reinicia a contagem do 
lapso temporal para a obtenção, pelo apenado, de nova progressão de regime de 
cumprimento de pena.  

Ilustrando: o indivíduo “A”, após ter atingido o requisito temporal para a 
progressão de regime de cumprimento de pena em 15/12/2017 (do fechado ao 
semiaberto), obteve a decisão favorável e a sua inclusão no novo regime apenas em 
20/12/2017. Qual será então a data considerada para a contagem do novo lapso temporal 
necessário para a nova progressão de regime, agora ao aberto: 15/12/2017 ou 20/12/2017? 

Segundo restou definido no julgamento do HC 369.774/RS, a 6ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça entendeu que o reinicio da contagem do prazo para a nova 
progressão de regime de cumprimento de pena deverá se dar quando o indivíduo tenha 
alcançado os requisitos previstos no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (ou então art. 
2º, §2º da Lei 8.072/1990, quando se tratar de crimes hediondos ou equiparados), 
independentemente de qual tenha sido a data em que, efetivamente, obteve o benefício. 

Conforme destacado pelo eminente relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 
em seu voto, o entendimento da 6ª Turma acima descrito se adequou à jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, seguida pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que já 
vinham entendendo que o reinício da contagem desse novo lapso temporal se dá quando 
o apenado atinge os requisitos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, e não quando 
da decisão e implantação ao novo regime de cumprimento de pena. 

 

Informativo 595 STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Acórdão/Ementa: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=67508757&num_registro=201602322980&data=20161207&tipo=5&formato=PDF 

Voto Relator Min. Rogério Schietti Cruz: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen

                                                           
129 Art. 2º. Lei 8.072. (...).§ 2o  A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste 
artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três 
quintos), se reincidente. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007). 
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cial=66110663&num_registro=201602322980&data=20161207&tipo=91&formato=PD
F 
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52º. Possível a remição de pena pelo exercício de atividade musical em Coral. 

Informativo 613 STJ. 

 

TEMA. Execução penal. Remição. Atividade realizada em coral. 
Interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da LEP. 
Redação aberta. Finalidade da execução atendida. Incentivo ao 
aprimoramento cultural e profissional. 

PROCESSO: REsp 1.666.637-ES, Rel. Min. Sebastião Reis 
Júnior, por unanimidade, julgado em 26/09/2017, DJe 
09/10/2017 

DESTAQUE STJ. “O reeducando tem direito à remição de sua 
pena pela atividade musical realizada em coral.”130 

 

1. Remição de Pena. 

 

O direito à remição de pena pelo reeducando encontra-se previsto no artigo 
126, caput da Lei de Execuções Penais, traduzindo-se em direito/benefício ao abatimento 
de parcela da pena que lhe foi aplicada por decorrência do exercício de alguma das 
atividades previstas naquele artigo, quais sejam, trabalho ou estudo. 

Art. 126. LEP. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 
execução de pena. 

§1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 

I – 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade 
de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou 
ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 

II – 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. 

Em que pese o dispositivo, em seu §1º, trazer as atividades de trabalho e de 
estudo em sua modalidade de frequência escolar, discutiu-se, por muito tempo acerca da 
viabilidade, ou não, de reconhecimento de atividades não expressamente previstas na lei 
como sendo causas para a remição de pena do reeducando, como por exemplo a remição 
de penal pela leitura. 

Tratava-se, assim, da verificação de ser o artigo 126 da Lei de Execuções 
Penais norma com rol taxativo (numerus clausus) ou rol exemplificativo (numerus 
apertus), possibilitando a interpretação extensiva e consideração de outras atividades 
como viabilizadoras da remição de pena. 

                                                           
130 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea>. 
Acesso em 14/01/2018, às 12h00min. 
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Observa-se pela jurisprudência nacional, inclusive por meio da 
Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça131, reconhecendo a remição 
de pena pela leitura, que houve a consolidação do entendimento de que o artigo 126, caput 
da Lei de Execuções Penais não traz rol taxativo de causas para esta remição, podendo 
haver a consideração de outras causas pelo magistrado, de modo fundamentado. 

Essa jurisprudência consolidada é reconhecida no voto do Ministro Relator 
do julgado ora em comento, Sebastião Reis Junior, segundo trecho abaixo transcrito. 

“(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma 
interpretação analógica in bonam partem da norma prevista no art. 126 da LEP, 
firmou o entendimento de que é possível remir a pena com base em atividades 
que não estejam expressas no texto legal.”132 

Para demonstrar a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça no sentido de possibilitar a interpretação extensiva do artigo 126 da Lei de 
Execuções Penais, o Ministro Relator, em referido voto, cita o julgamento dos habeas 
corpus n. 376.324/PR e n. 381.858/PR, ambos do ano de 2017, nos quais foi reconhecido 
o direito à remição de pena pela aprovação do reeducando no Exame Nacional do Ensino 
Médio – ENEM. 

Assim, resta assente o entendimento de que há a possibilidade de serem 
consideradas outras causas que não expressamente previstas na lei e, em especial, no 
artigo 126 da Lei de Execuções Penais, para o fim de reconhecimento do direito à remição 
de pena, tratando-se de rol exemplificativo e que traça um norte ao julgador. 

 

2. Análise do Julgado. 

 

Quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.666.637/ES, a 6ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando à situação em que o recorrente/reeducando 
pleiteava o reconhecimento de sua atividade musical em coral como causa de remição de 
pena, mesmo que não prevista na Lei de Execução Penal, deixou assente que, havendo o 
preenchimento de requisitos objetivos estampados na Lei, o simples fato de ausência de 
previsão dessa atividade como causa para o referido benefício não obsta a sua concessão, 
sobretudo diante da já destacada jurisprudência consolidada daquela Corte Especial no 
sentido de ser cabível interpretação extensiva ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. 

Segundo destaca o Ministro Relator Sebastião Reis Junior: 

“Nessa toada, entendo que o meio musical satisfaz todos esses requisitos, uma 
vez que além do aprimoramento cultural proporcionado ao apenado, ele 
promove sua formação profissional nos âmbitos cultural e artístico”133 

                                                           
131 Acessível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=1235>. 
132 Acessível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=76290946
&num_registro=201700925873&data=20171009&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em 14/01/2018, às 
12h00min. 
133 Ibidem. 
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Assim sendo, mesmo não estando prevista na lei, a atividade musical em 
Coral consiste em causa que possibilita a remição de pena, na forma do artigo 126, caput 
da Lei de Execuções Penais, por decorrência de interpretação in bonam partem possível 
ao caso. 

 

 

Fontes. 

Informativo STJ: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=76291296&num_registro=201700925873&data=20171009&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Sebastião Reis Junior: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=76290946&num_registro=201700925873&data=20171009&tipo=51&formato=PD
F 
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XII – LEI DE DROGAS. 

 

� Inviolabilidade de domicílio e crime de tráfico de drogas. 

 

53º. Inviolabilidade do domicílio e tráfico de drogas. Necessidade de demonstração 
prévia de justa causa. 

Informativo 606 STJ. 

 

TEMA. Tráfico de drogas. Flagrante. Domicílio como expressão 
do direito à intimidade. Asilo Inviolável. Exceções 
constitucionais. Interpretação restritiva. Invasão de domicílio 
pela polícia. Necessidade de justa causa. 

PROCESSO: REsp 1.574.681-RS, Rel. Min. Rogério Schietti 
Cruz, por unanimidade, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017. 

DESTAQUE STJ. “Não configura justa causa apta a autorizar 
invasão domiciliar a mera intuição da autoridade policial de 
eventual traficância praticada por indivíduo, fundada 
unicamente em sua fuga de local supostamente conhecido 
como ponto de venda de drogas ante iminente abordagem 
policial.”134 

 

1. Casa como asilo inviolável. 

 

A casa possuí proteção traçada no plano constitucional, inclusive por meio de 
direito fundamental do indivíduo, conforme se pode extrair do artigo 5º, inciso XI da 
Constituição Federal de 1988, por meio da qual aquela é posta como asilo inviolável, 
somente podendo ser mitigada em hipóteses taxativas e ali previstas. 

Art. 5º. (...). XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou 
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;   

Assim sendo, o Constituinte teve preocupação em proteger a casa contra 
arbitrariedades porventura praticadas pelo Estado, prevendo situações especiais em que 
há a possibilidade de mitigação dessa inviolabilidade, as quais devem justificar a quebra 
desta. 

                                                           
134 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 28/12/2017, às 
12h00min. 
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Entre as hipóteses previstas, tem-se a situação de flagrante delito, a permitir 
que possam os policiais (na maioria dos casos) entrar na residência sem necessidade de 
prévia autorização judicial e sem a necessidade de consentimento do morador. 

Dentro do contexto da prisão em flagrante, comumentemente se discute 
acerca da viabilidade ou não da entrada desses policiais em residência, mitigando a 
inviolabilidade da casa, no caso em que se constata a prática do crime de tráfico ilícito de 
entorpecentes, previsto sobretudo no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006. 

Isto, pois, o referido delito, em grande parte das modalidades previstas no 
caput, é considerado como crime continuado, em que a situação de flagrante se protrai no 
tempo, enquanto haja a prática da conduta típica. Exemplo dessa continuidade delitiva se 
dá com a conduta do agente que tem em depósito substância entorpecente ilícita para a 
prática da traficância em sua residência, situação está em que haverá o flagrante delito 
durante todo o tempo em que persistir esse depósito. 

Tendo em vista a continuidade delitiva, bem como a perpetuação da situação 
de flagrante delito, nestas hipóteses a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem 
considerado, inclusive, que a entrada forçada na residência pelos agentes policiais restará 
justificada por situação a ser demonstrada, a posteriori135. 

 

2. Análise do julgado. 

 

Diante da consideração de várias das condutas configuradoras do tráfico 
ilícito de entorpecentes como modalidade de crimes com continuidade delitiva, bem como 
por decorrência da jurisprudência da Suprema Corte anteriormente noticiada, a 6ª Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1.574.681/RS, firmou o 
entendimento de que não basta para a consideração da legalidade da prisão que haja a 
justificação a posteriori da situação que ensejou na violação da residência, devendo ser 
demonstrado elementos anteriores que demonstrassem, de modo concreto e real, que no 
interior da casa havia a prática de crime que possibilitasse a entrada dos policiais. 

Isto, pois, nos fatos postos em julgamento demonstrou-se que a entrada dos 
policiais na casa do réu, e a sua prisão em flagrante, se deu por decorrência, unicamente, 
deste ter corrido quando visualizou a viatura policial, sem que houvesse qualquer 
indicação de que no interior de sua residência houvesse a prática de crimes. Assim sendo, 
não haveria, na visão da Turma, motivos anteriores que justificasse a mitigação do 
preceito constitucional de inviolabilidade do domicílio, não sendo suficiente a mera 
justificação a posteriori dessa violação. 

 

Fontes. 

Informativo 606 STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

                                                           
135 RE n. 603.616/RO 
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Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=71761275&num_registro=201503076023&data=20170530&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministro Relator Rogério Schietti Cruz: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=68547748&num_registro=201503076023&data=20170530&tipo=91&formato=PD
F 
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54º. O interrogatório do réu em ação penal de tráfico de drogas. Último ato da instrução. 

Informativo 609 STJ. 

 

TEMA. Tráfico de entorpecentes. Momento do interrogatório. 
Último ato da instrução. Novo entendimento firmado pelo 
Excelso no bojo do HC 127.900/AM. Modulação dos efeitos. 
Publicação da ata de julgamento. Acusado interrogado no início 
da instrução. 

PROCESSO: HC 397.382-SC, Rel. Min. Maria Thereza de 
Assis Moura, por unanimidade, julgado em 3/8/2017, DJe 
14/8/2017. 

DESTAQUE STJ. “Os procedimentos regidos por leis 
especiais devem observar, a partir da publicação da ata de 
julgamento do HC 127.900/AM do STF (11.03.2016), a regra 
disposta no art. 400 do CPP, cujo conteúdo determina ser o 
interrogatório o último ato da instrução criminal.”136 

 

1. Interrogatório do Réu na Lei 11.343/2006. 

 

A Lei 11.343/2006, além da tipificação de crimes envolvendo o tráfico ilícito 
de entorpecentes, bem como da disciplina de matérias correlatas, como a instituição do 
próprio Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD, prevê ainda, a 
partir de seu artigo 48, procedimento específico relativo aos crimes nela tipificados, o que 
torna a aplicação do Código de Processo Penal subsidiária aos referidos crimes, aplicável 
somente nas situações em que não houver regulamentação específica pela Lei de Drogas. 

Dentro dessa regulamentação específica, encontra-se o próprio interrogatório 
do réu, o qual, segundo a disposição expressa da Lei, é o primeiro ato da instrução, 
segundo se retira de seu artigo 57. 

Art. 57. Lei 11.343/2006. Na audiência de instrução e julgamento, após o 
interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra, 
sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do 
acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, 
prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz. 

Parágrafo único. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará as partes se 
restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas 
correspondentes se o entender pertinente e relevante. 

Vale, desde logo, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, segundo 
demonstra o próprio julgado em comento, possuía farta jurisprudência no sentido de ser 

                                                           
136 Acessível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em 11/01/2018, às 
10h40min. 
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aplicável aos procedimentos de crime de tráfico ilícito de entorpecentes a sistemática da 
própria Lei 11.343/2006, conferindo o interrogatório como primeiro ato de instrução na 
audiência, dado o princípio da especialidade. 

 

2. Interrogatório do Réu no Código de Processo Penal. 

 

Diferentemente da sistemática da Lei de Drogas, a partir do ano de 2008, com 
o advento da Lei 11.719/2008, houve modificação substancial do Código de Processo 
Penal, sendo que um dos aspectos da modificação se deu em relação ao interrogatório do 
réu, conforme se extraí do artigo 400 daquele código, ato este que passou a ser o último 
ato da instrução, privilegiando-se, dessa forma, o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 400. CPP. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo 
de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à 
inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 
ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos 
dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 
interrogando-se, em seguida, o acusado. 

Dessa forma, o interrogatório do acusado somente será realizado, na 
sistemática do Código de Processo Penal, após a realização de todos os atos de instrução 
em audiência, podendo o acusado acompanhar estes, salvo motivo justificado, e ao final 
optar, junto a sua defesa técnica, por qual estratégia tomar em seu interrogatório, o que 
privilegia o contraditório e a ampla defesa. 

Deve-se destacar que a referida modificação procedimental do código 
processual penal ocorreu em 2008, ou seja, posteriormente ao advento da Lei de Drogas, 
a qual se deu em 2006. No entanto, a jurisprudência nacional vinha entendendo que esta, 
por decorrência do princípio da especialidade, deveria ser observada em seu rito, não 
aplicando-se o CPP ao caso. 

No entanto, e conforme destaca o julgado em comento, no início de 2016 o 
Supremo Tribunal Federal, em julgamento do habeas corpus n. 127.900/AM, de relatoria 
do Ministro Dias Toffoli, firmou o entendimento de que o Código de Processo Penal, em 
sua nova sistemática, seria aplicável ao procedimento previsto no código de processo 
penal castrense, mesmo tendo este previsão diversa, semelhante à da Lei de Drogas, tendo 
em vista que a novel sistemática privilegia o contraditório e a ampla defesa, princípios 
caros em nosso ordenamento jurídico e que, por isso, derrotariam ao princípio da 
especialidade em questão. 

Mesmo sendo o referido julgado atrelado ao Código de Processo Penal 
Militar, deixou assente a Suprema Corte que o entendimento nele firmado deveria irradiar 
efeitos sobre todo o sistema jurídico pátrio, ou seja, prevalecendo o artigo 400 do Código 
de Processo Penal sobre as leis especiais que tivessem previsão diversa, como no caso da 
Lei de Drogas. 
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3. Análise do Julgado. 

 

Esta discussão envolvendo o momento do interrogatório do acusado no 
procedimento de drogas foi posta em discussão perante a 6ª Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, no julgamento do habeas corpus n. 397.382/SC, por meio do qual o paciente 
pretendia a anulação de toda a instrução criminal, tendo em vista que o interrogatório se 
deu em primeiro lugar na instrução criminal, não tendo sido observado o entendimento 
firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Analisando ao caso, entendeu a Corte Superior que realmente teria ocorrido 
ilegalidade no procedimento adotado no caso, tendo em vista que, a partir do julgamento 
destacado do Supremo Tribunal Federal, deveria ser observado o rito previsto pelo 
Código de Processo Penal, com o interrogatório do réu como último ato da instrução, o 
que acarreta em nulidade do toda a instrução criminal realizada de modo contrário. 

Desse modo, determinou a 6ª Turma que fosse realizada nova instrução 
criminal, dessa vez observando ao rito do artigo 400 do Código de Processo Penal no que 
diz respeito ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, afastando-se a aplicação do artigo 
57 da Lei de Drogas neste aspecto, privilegiando-se o contraditório e a ampla defesa e 
face ao princípio da especialidade. 

 

Fontes. 

Informativo STJ: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ 

Ementa/Acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=75105570&num_registro=201700934241&data=20170814&tipo=5&formato=PDF 

Voto Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen
cial=74234072&num_registro=201700934241&data=20170814&tipo=91&formato=PD
F 
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