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EMENTA

Processo Penal. Sequestro cautelar. Violação ao art. 1.022 do 

CPC. Omissão e contradição. Inocorrência. Decisão interlocutória. 

Impugnação pela via do recurso especial. Súmula 735 do STF. Agravo 

desprovido. Requisitos da cautelaridade. Art. 300 do CPC. Súmula 7/

STJ. Agravo desprovido.

I – O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes 

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

mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II – Não há que se falar em violação ao artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil quando, o eg. Tribunal de origem expôs adequadamente 

os motivos pelos quais a pretensão do autor restou desacolhida. Nos 

termos da reiterada jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de 

Justiça, os Embargos de Declaração não se prestam à veiculação de 

mero inconformismo com os fundamentos de decidir. Precedentes.

III – Em aplicação analógica da súmula 735 do Excelso Pretório, 

não cabe recurso de direito estrito contra decisão interlocutória, eis 

que a própria natureza provisória da tutela de urgência, exercida 

prima facie pelas instâncias inferiores, afasta o expresso pressuposto 

de admissibilidade do Recurso Especial previsto no art. 105, III, da 

Constituição Federal, qual seja, o julgamento da causa em única ou 

última instância.
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IV – Ao refutar a presença dos pressupostos necessários para a 

concessão de tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código 

de Processo Civil, assentou o col. Tribunal a quo que não restaram 

evidenciados, prima facie, a situação de vulnerabilidade dos herdeiros 

da de cujus ou a fumaça do bom direito, eis que a licitude dos ativos 

carece, nesse momento, de robustez, porquanto ainda pendente a 

instrução Embargos de Terceiros manejados em primeiro grau. Rever, 

portanto, as premissas fáticas em questão exigiria revolvimento fático-

probatório, juízo que não se coaduna com os ditames da súmula 7/STJ.

V – Ainda que se admita implicitamente pré-questionada 

a violação ao artigo 1.667 do Código Civil, o caso vertente não 

evidencia, ao menos em um juízo apriorístico afeto aos provimentos 

de urgência exercidos pelas instâncias inferiores, qualquer ofensa ao 

direito de meação.

VI – É que, a par da pretendida liberação dos ativos fi nanceiros 

ter potencial para se revestir de caráter defi nitivo, ante à possível 

irreversibilidade da medida, a simples indisponibilidade do numerário 

sequestrado não viola o eventual o direito sucessório dos herdeiros da de 

cujus. Com efeito, as quantias depositadas em nome do cônjuge 

supérstite da autora da herança junto às instituições financeiras, 

objeto da constrição judicial que se intenta levantar, permanecem 

remuneradas nos exatos moldes em que realizados os investimentos.

Agravo a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Reynaldo Soares da Fonseca, 

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

Brasília (DF), 08 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 15.9.2020
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RELATÓRIO

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

pelo espólio de Marisa Letícia Lula da Silva, representado por seu inventariante 

Luiz Inácio Lula da Silva, contra decisão de minha relatoria, a qual, com 

fundamento no art. 255 § 4º, inciso I, do Regimento Interno deste eg. Superior 

Tribunal de Justiça, não conheceu de Recurso Especial (fl s. 1.278-1.297).

Ressai das alegações aventadas pelo insurgente, a pretensão de ser reformada 

a decisão agravada, insistindo nas mesmas teses anteriormente defendidas no 

recurso de direito estrito manejado contra acórdão do col. Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 

5030443-30.2019.4.04.0000/PR (fl s. 904-914).

Após a rejeição de embargos declaratórios (1.069-1.074), a defesa interpôs 

o presente Recurso Especial, em cujas razões (fl s. 1.125-1.156), alega violação 

aos seguintes dispositivos legais:

a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil – não obstante a oposição de 

Embargos Declaratórios, a eg. Corte Regional deixou de apreciar questões 

relevantes ao deslinde do Agravo de Instrumento, quais sejam: i) a possibilidade 

de concessão de tutela de urgência com caráter satisfativo; ii) inversão do ônus 

probatório quanto à origem lícita, ou não, dos ativos constritos e sobre o estado 

de vulnerabilidade dos herdeiros; iii) fato superveniente relevante, qual seja, 

a signif icativa redução do valor da constrição imposta ao ora recorrente, 

implementada pelo próprio Tribunal a quo quando do julgamento da Apelação 

5050758-36.2016.4.04.7000, relativa às medidas cautelares que ensejaram o 

manejo, na origem, dos mencionados Embargos de Terceiros; iv) a contradição 

entre o fato de os corréus do inventariante terem fi rmado acordos de colaboração 

e leniência premiada nos quais se comprometeram a adimplir o dano ex delicto e, 

ainda assim, permanecerem constritos bens do inventariante e do espólio de sua 

falecida esposa

b) artigo 300 do Código de Processo Civil – é cristalina a demonstração 

quanto à probabilidade do direito alvitrado e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Contudo, as instâncias inferiores se negaram a conceder a 

pretendida tutela de urgência formulada nos autos dos Embargos de Terceiros, 

cujo objetivo é resguardar de constrição judicial os direitos patrimoniais dos 

herdeiros de Marisa Letícia Lula da Silva.

“Outrossim, demonstrou-se à exaustão ser necessário o resguardo da meação dos 

bens pertencentes ao Espólio de Marisa Letícia Lula da Silva, eis que os bens possuem 
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origem lícita e o procedimento em que foram constritos trata especifi camente da 

condenação imposta na AP n. 5046512-94.2016.4.04.7000 e não de qualquer 

assunto relativo à investigação em curso sobre as palestras ministradas pelo ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda que fosse, restou demonstrado que 

os recursos não são provenientes em sua totalidade das palestras e que não são 

a totalidade delas que estão sob investigação, mas sim uma pequena parcela.” (fl . 

1.146 - grifei)

O periculum in mora reside, justamente, na “[...] demora em coibir o 

atendimento ao direito do recorrente, expondo os herdeiros e sucessores a danos diários 

pela privação indevida de bens.” (fl . 1.146)

c) artigos 1.667 e 1.784 do Código Civil – a falecida e o inventariante de seu 

espólio foram casados, desde 23.05.1974, pelo regime de comunhão universal 

de bens. Nos termos do artigo 1.667 do Código Civil é conjunta a propriedade 

de todos os bens do casal, adquiridos antes ou na constância do matrimônio, 

independentemente de qual dos consortes tenha exercido atividade remunerada.

Outrossim, dispõe o art. 1.784 do Código Civil, positivador do princípio da 

saisine, que falecido o autor da herança, a posse de seus bens passa, ope legis, aos 

herdeiros existentes.

Na hipótese vertente, o óbito da senhora Marisa Letícia ocorreu em 

03.02.2017, ou seja, antes da prolação da decisão que, em primeiro grau, 

determinou o seqüestro cautelar de ativos fi nanceiros de titularidade de Luiz 

Inácio, lavrada nos autos da Medida Assecuratória 5050758-36.2016.4.04.7000. 

Assim, já ocorrida, por força de lei, a transferência de parte dos valores constritos 

a terceiros, a decisão acautelatória viola o direito sucessório dos herdeiros da de 

cujus.

Afi rma, em outro vértice, ser paradoxal o fato de, na mesma decisão, o juízo 

de primeiro grau ter ressalvado a meação em relação aos imóveis sequestrados 

e, quanto aos ativos fi nanceiros constritos, não ter da mesma forma deliberado.

Em conclusão aduz que, mesmo sobrevindo eventual trânsito em julgado 

da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 5046512-

94.2016.4.04.7000, “[...] não haverá nenhuma determinação de perdimento dos bens 

da sua falecida cônjuge, menos ainda sobre seus sucessores.” (fl . 1.154)

Requer, ao fi nal, a declaração de nulidade do acórdão proferido em sede de 

Embargos de Declaração, ante à violação ao art. 1.022 do CPC ou, no mérito, 

“[...] o imediato levantamento dos bloqueios referentes a bens e valores em meação, ou 
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seja, a metade dos ativos fi nanceiros bloqueados e já transferidos para conta judicial 

vinculada ao juízo, bem como daqueles bloqueados junto à BrasilPrev Seguros e 

Previdência S.A.” (fl . 1.156 - grifei)

Ao fi nal, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, não sendo 

esse o entendimento, que seja submetido o feito ao conhecimento da eg. Quinta 

Turma deste col. Superior Tribunal de Justiça.

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

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): A presente insurgência não merece 

provimento.

Como se sabe, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes 

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

decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente 

recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fl s. 1.278-1.297. 

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

ratifi cados pelo Colegiado, senão vejamos.

Conforme acima historiado, o representante do espólio da senhora Marisa 

Letícia Lula da Silva, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado nos 

autos da Ação Penal 5046512-94.2016.4.04.7000, que tramitou perante o juízo 

da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, pela prática dos crimes de corrupção passiva 

e lavagem de dinheiro.

No intuito de assegurar o efetivo cumprimento consectários fi nanceiros 

penais e extrapenais da condenação, o Ministério Público Federal requereu 

o sequestro cautelar de bens do réu, o que foi deferido nos autos da Medida 

Assecuratória 5050758-36.2016.4.04.7000. O cumprimento da ordem judicial 

alcançou, além de imóveis e veículos, os seguintes valores depositados em 

nome do condenado: “(i) R$ 7.190.963,75 de previdência privada em plano 

empresarial, modalidade VGBL; (ii) R$ 1.848.331,34 de previdência privada em 

plano individual, modalidade VGBL; (iii) R$ 397.636,09 em contas no Banco do 

Brasil; (iv) R$ 123.831,05 em caderneta de poupança na Caixa Econômica Federal; 

(v) R$ 63.702,54 em conta no Banco Bradesco S/A; e (vi) R$ 21.557,44 em conta no 

Banco Itaú Unibanco S/A - totalizando R$ 9.646.022,21.” (fl . 908-909)
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Inconformado com a constrição, o representante do espólio propôs 

Embargos de Terceiros. Tombado perante o juízo de origem sob o n. 5001262-

67.2018.4.04.7000, requereu, em caráter liminar, o imediato levantamento dos 

bloqueios referentes à metade dos ativos fi nanceiros bloqueados.

Por decisão interlocutória de 10.07.2019 (fl s. 38-42), a magistrada singular 

indeferiu o pleito do autor, o que ensejou a interposição do Agravo de 

Instrumento n. 5030443-30.2019.4.04.0000/PR. Em sessão de 04.09.2019, a 8ª 

Turma do eg. TRF da 4ª Região, por unanimidade de votos, negou provimento ao 

recurso, em suma, porquanto considerou ausente a demonstração dos requisitos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Daí interposição do presente recurso de direito estrito, em cujas razões (fl s. 

1.125-1.156) alega violados os artigos 300 e 1.029 do Código de Processo Civil 

e artigos 1.667 e 1.784 do Código Civil.

Passo, pois, a apreciar de forma individualizada os fundamentos recursais.

1) artigo 1.022 do Código de Processo Civil: em caráter preliminar, o 

recorrente argui nulidade do acórdão proferido em sede de Embargos de 

Declaração, ante o malferimento do dispositivo legal em voga, pois entende que 

o Tribunal a quo teria deixado de apreciar questões relevantes para o deslinde da 

causa.

Destaco trechos do v. decisum lavrado nos aclaratórios, in verbis:

“2. Pois bem, colocadas tais premissas, prossigo no exame dos pontos que a defesa 

alega necessidade de correção ou esclarecimento e antecipo que a pretensão não merece 

prosperar. Afora as hipóteses taxativas do art. 619 do Código de Processo Penal, os 

aclaratórios não se prestam para explicar ou interpretar o julgado.

A discussão é similar nos Agravos de Instrumento n. 5025587- 

57.2018.4.04.0000 e 5030443-30.2019.4.04.0000.

Todos e cada um dos pontos importantes para o julgamento da causa foram 

sufi cientemente enfrentados no julgamento do agravo de instrumento pela 8ª Turma, 

mostrando-se os aclaratórios como mero meio de rebater os fundamentos do julgado, 

sobretudo a impossibilidade de liberação dos valores pretendidos antes de solucionado o 

debate travado nos embargos de terceiro e de nulidade.

A par disso, como já indicado no Agravo de Instrumento n. 5025587- 

57.2018.4.04.0000, ‘a ordem judicial não obstaculiza a posse dos bens imóveis e dos 

veículos, em relação aos quais inclusive já foi resguardada a meação. O magistrado 
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a quo possibilitou, inclusive, a venda dos automóveis, mediante autorização e 

depósito em juízo de 50% da parte de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA’.

Igualmente consta motivação expressa acerca da ausência de comprovação de 

miserabilidade da família do embargante, não sendo satisfatório para tanto a auto-

declaração.

Refi ra-se, aqui, que os embargos de terceiro, menos ainda o agravo regimental 

que se insurge contra a decisão que indefere a tutela recursal não se prestam para 

reabrir a discussão sobre o valor fi xado a título de reparação do dano em processo já 

julgado por três instâncias recursais, ou mesmo sobre a licitude ou não das palestras 

cobradas pelo agravante e que são objeto de ação penal própria.

Relembrando o quanto consignado no voto condutor:

[...]

De resto, conforme constou, ‘o magistrado a quo possibilitou, inclusive, a 

venda dos automóveis, mediante autorização e depósito em juízo de 50% da 

parte de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA’. Ainda, ‘foi, ainda, desbloqueada 

conta mantida no Banco Bradesco que era utilizada para receber valores de 

aposentadoria do condenado, bem como cerca de R$ 63.702,54 que haviam sido 

transferidos à conta judicial proveniente desta origem’, pelo que não se há falar em 

comprovação de abalo fi nanceiro de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA ou de seus 

sucessores.

Em apertada síntese, ‘... não é razoável supor - e ausente prova, diga-se, somente 

é permitido falar em presunção - que as difi culdades fi nanceiras familiares só tenham 

surgido após a abertura da sucessão. Não guarnece os autos, por exemplo, qualquer 

comprovação ou linha argumentativa a respeito da carência de recursos dos sucessores, 

ou mesmo a indicação das atividades profi ssionais a que se dedicam ou mesmo a que 

deixaram de se dedicar por conta da abertura da sucessão’.

Enf im, os argumentos trazidos nos embargos de declaração demonstram 

apenas a iniciativa de rediscutir os termos do julgado, de modo que não há razão 

para afastar a premissa maior no sentido de que ‘há que ser aferida a licitude dos 

valores e a eventual reversão de parte do bloqueio com reserva de meação’ (fl s. 

1.071-1.072 - grifei).

Do cotejo das teses expostas neste Recurso Especial com os fundamentos 

dos acórdãos proferidos pela eg. Corte Regional, tanto em sede de Agravo de 

Instrumento (fl s. 904-914) como nos respectivos Embargos de Declaração (fl s. 

1.069-1.074), percebe-se que foram expostos adequadamente os motivos pelos 
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quais a pretensão do autor foi negada, não sendo possível atribuir a pecha de 

omissos ou contraditórios aos julgados.

De fato, conforme se verá na análise individualizada dos temas recursais, 

não se constata ausência de fundamentação a apoiar a alegada negativa de 

vigência ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, afi gura-se impositiva a aplicação da reiterada jurisprudência 

deste eg. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os Embargos de Declaração 

não se prestam à veiculação de mero inconformismo com os fundamentos de 

decidir.

Nesse sentido, v. g.:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Ausência de impugnação aos 

fundamentos da decisão recorrida. Embargos de declaração no agravo em recurso 

especial. Execução provisória. Pena restritiva de direitos. Impossibilidade. Vícios 

inexistentes. Mera rediscussão. Dispositivo constitucional. Prequestionamento. 

Não cabimento. Agravo não conhecido. Embargos rejeitados.

[...]

4. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada defi ciência 

no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou 

omissão, conforme o art. 619 do CPP, não servindo à rediscussão do aresto 

recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 

(AgRg no AREsp 1.368.142/GO. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe de 

08.10.2019)

Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no agravo em 

recurso especial. Omissão. Inexistência. Mera pretensão de revisão do julgado. 

Impossibilidade. Ausência de contrarrazões ao agravo regimental. Alegada 

nulidade. Inexistência. Embargos rejeitados.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de 

declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição 

e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, 

para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Quanto à alegada nulidade do acórdão proferido no agravo regimental, ante 

a ausência de contrarrazões do Ministério Público Estadual, esta Corte Superior 

já consolidou posicionamento no sentido de que não há previsão legal ou 

regimental sobre a necessidade da parte ex adversa para apresentar contrarrazões 

ao agravo regimental. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 450.537/PR. 

Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe de 07.10.2019 - grifei)
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Em arremate, calha ressaltar que o superveniente julgamento, pelo eg. 

Tribunal a quo, da Apelação n. 5050758-36.2016.4.04.7000/PR, relativa ao 

conexo sequestro cautelar, em nada altera o thema decidendum objeto destes autos. 

Com efeito, se bem observados termos do pedido formulado pelo insurgente 

nas razões deste Recurso Especial, constata-se que a pretensão relaciona-se ao 

“[...] imediato levantamento dos bloqueios referentes a bens e valores em meação, ou 

seja, a metade dos ativos fi nanceiros bloqueados e já transferidos para conta judicial 

vinculada ao juízo, bem como daqueles bloqueados junto à BrasilPrev Seguros e 

Previdência S.A.” (fl . 1.156).

Logo, se nos autos daquela medida assecuratória promovida pelo 

Ministério Público Federal houve signifi cativa redução do montante bloqueado, 

isso por força do parcial provimento do apelo defensivo e pela concessão de ordem 

de habeas corpus de ofício, o que de fato ocorreu (v. e-STJ REsp 1.862.242, fl s. 

2.926-2.938 - também de minha relatoria), por certo que tal circunstância em 

nada altera o objeto deste recurso excepcional, eis que o cerne da deliberação, 

aqui, permanece o mesmo, qual seja: a presença dos requisitos do art. 300 do CPC em 

relação à constrição patrimonial estabelecida sobre o eventual direito de meação 

afeto ao espólio da falecida, independente de seu quantum.

2) artigo 300 do Código de Processo Civil e artigo 1.667 do Código Civil - 

nesse recorte, assevera o insurgente que o acórdão reprochado negou vigência 

ao dispositivo legal em tela, eis que se encontram presentes os requisitos da 

pretendida tutela de urgência.

Ab initio, é de todo necessário ressaltar que, conforme a reiterada 

jurisprudência do Excelso Pretório, cristalizada na súmula de n. 735, “não cabe 

recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.

De fato, a própria natureza provisória da tutela de urgência, exercida prima 

facie pelas instâncias inferiores, afasta o expresso pressuposto de admissibilidade 

do Recurso Especial previsto no art. 105, III, da Constituição Federal, qual seja, 

o julgamento da causa em única ou última instância.

Sobre a matéria, ilustrativamente, colaciono o seguinte julgado, in verbis:

Processual Civil. Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. Pensão 

por morte de servidor público. Estudante de ensino superior. Idade. Acórdão que 

deferiu antecipação de tutela. Análise do mérito da demanda. Impossibilidade.

1. Em recurso especial contra acórdão que nega ou concede medida cautelar 

ou antecipação da tutela, a questão federal passível de exame é apenas a que diz 
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respeito aos requisitos da relevância do direito e do risco de dano, previstos nos 

artigos 804 e 273 do Código Processo Civil.

2. “Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa 

a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em 

liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto a 

tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com 

o julgamento defi nitivo” (REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, julgado em 6/4/2006, DJ 8/5/2006).

3. Aplicação analógica da Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: ‘Não 

cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.’

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

É bem verdade a interpretação do aludido verbete sumular exige 

temperamentos, eis que a imposição de empecilho absoluto ao conhecimento, por 

este eg. Superior Tribunal de Justiça, de tutelas provisórias de urgência ensejaria 

violação ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário – art. 5º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal.

Não vislumbro, contudo, situação de excepcionalidade de autorize a 

prematura análise do cerne do debate a ser apreciado em juízo de mérito pelas 

instâncias inferiores, qual seja, a relação entre a licitude, ou não, dos ativos 

fi nanceiros judicialmente constritos e os direitos hereditários dos sucessores da 

de cujus sobre a meação alegada pelo autor.

Ao reconhecer que o embargante não demonstrou os requisitos cautelares 

previstos no artigo 300 do CPC, a eg. Corte Regional esclareceu:

“Ao menos em cognição sumária, não vejo na decisão atacada razões 

sufi cientes para a intervenção recursal. Nos Embargos de Terceiro - Criminal n. 

50012626720184047000 já houve pedido anterior de liberação de bens que, segundo 

alegado, estariam resguardados de eventuais bloqueios pela meação.

O tema guarda similitude com o quanto já examinado no Agravo de Instrumento 

n. 50255875720184040000. De novidade, o transcurso do tempo, ressaltando-se 

que a par da alegação de que a constrição perdura por aproximadamente um ano, os 

embargos de terceiro datam de 16 de janeiro deste ano.

O primeiro agravo de instrumento referido foi interposto em 06 de julho.

Nessa perspectiva, quer parecer que a reabertura de questão já examinada no 

primeiro grau e submetida ao Tribunal obstaculizaria o seguimento do recurso.
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2. De todo o modo, naquele recurso precedente, ao indeferir o pedido de tutela 

recursal, assim anotei:

‘1. Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de 

liminar para que fosse resguardada a meação sobre os seguintes ativos fi nanceiros 

cautelarmente sequestrados pelo juízo de origem, em cumprimento de sentença 

penal condenatória: (i) R$ 7.190.963,75 de previdência privada em plano 

empresarial, modalidade VGBL; (ii) R$ 1.848.331,34 de previdência privada 

em plano individual, modalidade VGBL; (iii) R$ 397.636,09 em contas no Banco 

do Brasil; (iv) R$ 123.831,05 em caderneta de poupança na Caixa Econômica 

Federal; (v) R$ 63.702,54 em conta no Banco Bradesco S/A; e (vi) R$ 21.557,44 

em conta no Banco Itaú Unibanco S/A - totalizando R$ 9.646.022,21.

(...)

Sustenta o agravante, em apertada síntese: (a) a origem lícita dos recursos 

bloqueados; (b) que o sequestro foi ocasionado para pagamento da pena pecuniária 

imposta na referida ação penal, sem qualquer relação com a investigação relativa 

às palestras; e (c) a manutenção do bloqueio das contas bancárias e da quantia 

nelas existentes, na prática, signifi ca imposição de pena que ultrapassa a pessoa do 

Inventariante, atingindo os herdeiros e sucessores de Marisa Letícia Lula da Silva.

Pois bem.

2. Nada obstante a possibilidade de intervenção cautelar do juízo recursal, não 

basta apenas que o direito invocado seja plausível, mas também que o indeferimento 

da liminar resulte no perecimento do direito. Ou seja, os requisitos são cumulativos, 

de maneira que a ausência de um deles desautoriza a suspensão do ato impugnado.

Em face de tais premissas e nos limites do pedido liminar, não vejo razões para 

deferir a medida, pois, ainda que não sejam desprezíveis as alegações do agravante, 

não vejo, já neste momento, ilegalidade na decisão de primeiro grau.

Muito embora tratemos de constrição de bens, o deferimento de liminar impõe 

que se equilibre a necessidade sob a ótica do mínimo sufi ciente. Nessa linha, não socorre 

o Inventariante a alegação genérica de que a constrição é capaz de comprometer a 

sua subsistência e a de seus familiares, porquanto não cabalmente demonstrado já 

no momento inicial do recurso.

É de se notar que a ordem judicial não obstaculiza a posse dos bens imóveis e dos 

veículos, em relação aos quais inclusive já foi resguardada a meação. O magistrado a 

quo possibilitou, inclusive, a venda dos automóveis, mediante autorização e depósito 

em juízo de 50% da parte de Luiz Inácio Lula da Silva.
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Foi, ainda, desbloqueada conta mantida no Banco Bradesco que era utilizada 

para receber valores de aposentadoria do condenado, bem como cerca de R$ 63.702,54 

que haviam sido transferidos à conta judicial proveniente desta origem. Não é demais 

salientar, também, que o Inventariante recebe, no mínimo, proventos como ex-

Presidente da República.

Como se vê, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo 

abalo fi nanceiro dos herdeiros e sucessores de Marisa Letícia Lula da Silva, o que 

seria necessário para justifi car a deliberação prematura acerca da possibilidade de 

levantamento de parte da constrição antes da análise da questão pelo Colegiado.

Ademais, em linha de princípio, a questão liminar está direta e 

indissociavelmente ligada ao mérito dos próprios embargos de terceiro, 

inviabilizando, neste momento, a incursão sob matéria reservada ao provimento 

fi nal.

Ante o exposto, indefi ro o pedido liminar.’

Naqueles autos, em face do indeferimento do pedido liminar, o Espólio de 

Mariza Letícia Lula da Silva interpôs agravo regimental, julgado pela 8ª Turma 

deste Tribunal e improvido:

‘Agravo de instrumento. Processo Penal. Sequestro de bens. Desbloqueio de 

bens. Reserva de meação. Ausência de comprovação da plausibilidade do direito 

e da urgência. Art. 300 do CPC. Requisitos não demonstrados. 1. A concessão da 

tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, condiciona-se à existência de 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. 

Ante a duvidosa demonstração da probabilidade do direito alegado e da ausência de 

comprovação de miserabilidade do núcleo familiar, de plano, mostra-se inviável a 

concessão de liminar. 3. Agravo regimental improvido.’

Pois bem.

Com efeito, não vejo razões para assinalar compreensão diversa da 

assinalada na decisão ora atacada. Em que pese a possibilidade de deferimento 

da tutela recursal liminar, deve-se observar o que estabelece os parâmetros 

fi xados pelo art. 300 do Código de Processo Civil:

[...]

Sem avançar, portanto, sobre o mérito dos embargos de terceiro opostos pelo 

Espólio de Marisa Letícia Lula da Silva, pendente de comprovação a licitude dos 

ativos bloqueados, lembrando, apenas como argumentação, que a meação, por si 
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só, não resguarda o produto do crime ou bens com ele adquiridos, não é possível o 

imediato desbloqueio requerido.

Não comprovada primo ictu oculi a plausibilidade do direito, já não haveria 

como acolher o pedido liminar. Afora isso, os autos não estão guarnecidos com prova 

incontestável acerca da miserabilidade familiar a justifi car a alegada urgência, o 

que seria essencial para o deferimento da tutela recursal liminar. Corroboram tal 

entendimento, precedentes desta Corte Regional:

[...]

A necessária aferição de origem do patrimônio, tendo em conta que, em princípio, 

a meação não resguarda patrimônio obtido com o produto do delito, torna inviável 

a concessão da tutela antecipada recursal antes de solucionada a controvérsia nos 

embargos de terceiro.

Em síntese, apesar da possibilidade de intervenção cautelar em sede recursal, 

é imprescindível que se constate de plano a plausibilidade do direito e o risco de seu 

perecimento.

Muito embora tratemos de constrição de bens, o deferimento de liminar impõe 

que se equilibre a urgência sob a ótica do mínimo sufi ciente das medidas antecipatórias. 

Nessa linha, não socorre o Inventariante a alegação genérica de que a constrição 

é capaz de comprometer a sua subsistência e a de seus familiares, porquanto não 

cabalmente demonstrado já na inicial.

A propósito, não é razoável supor - e ausente prova, diga-se, somente é 

permitido falar em presunção - que as dif iculdades f inanceiras familiares só 

tenham surgido após a abertura da sucessão. Não guarnece os autos, por exemplo, 

qualquer comprovação ou linha argumentativa a respeito da carência de recursos 

dos sucessores, ou mesmo a indicação das atividades profi ssionais a que se dedicam 

ou mesmo a que deixaram de se dedicar por conta da abertura da sucessão.

3. Igualmente não altera o entendimento do juízo a existência de acordo de 

leniência fi rmado pelo Grupo Odebrecht contemplando cláusula indenizatória.

Como já afi rmado pela 8ª Turma, não se pode admitir que um acordo entre 

o Ministério Público e o réu retire da entidade lesada, que sequer participa da 

negociação, um direito que lhe é assegurado por lei. A colaboração premiada, como 

previsto na Lei n. 12.850/2013 não é uma salvaguarda ao agente que pratica 

ilícitos com refl exos na via administrativa, cível e tributária. Não é essa a essência do 

instituto, muito embora os termos pactuados devam ser cumpridos integralmente em 

homenagem ao princípio da boa-fé.
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Em apertada síntese, é instituto de natureza criminal que, em um estágio 

mais avançado, com a aferição de efi cácia do auxílio prestado e o estabelecimento da 

contrapartida em benefícios, assume papel de negócio jurídico processual de interesse 

das partes acordantes. Em seu art. 1º, a Lei n. 12.850/2013 ‘defi ne organização 

criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, 

infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado’.

Para além disso, o art. 4º, que dá os contornos do instituto da colaboração 

premiada, traz nítido caráter criminal, com especifi cação de penas e hipóteses de 

substituição, abarcando também normas procedimentais.

Possuindo natureza de negócio jurídico personalíssimo, previsões contidas 

em acordos de colaboração premiada pactuados por outros investigados/acusados 

não são aproveitadas pelos demais, porque externos ao avençado e à manifestação de 

vontade das partes, tanto do colaborador, como do titular da ação penal.

Idêntico raciocínio se aplica aos acordos de leniência que, a propósito, nenhuma 

relevância ou efi cácia possuem na esfera criminal.

Desse modo, a existência de cláusula compensatória patrimonial não se 

contextualiza no âmbito de um único processo, o que impede que a alegação esteja 

circunscrita ao processo do agravante. É de se ressaltar, ainda, que as reparações 

acordadas por empresas envolvidas nos ilícitos que assolaram a Petrobras situam-

se num âmbito bem mais amplo que o processo a que responde LUIZ INÁCIO 

LULA DA SILVA e no qual o Espólio de MARIZA LETÍCIA LULA DA SILVA 

busca agora a liberação de bens.

Ou seja, as narrativas dos instrumentos de negociação não se restringem a 

um único fato ou exclusivamente aos processos nos quais houve bloqueio de bens. A 

previsão de reparação de dano integra, pois, um universo bem maior de crimes ilícitos 

praticados. A respeito do tema, cite-se julgado da 8ª Turma:

[...]

Por essas razões, nada obstante a possibilidade de resguardo da meação, não 

favorece o espólio a existência de negócio jurídico mais amplo pelos quais terceiros 

- pessoas físicas e jurídicas - assumem o compromisso de reparar danos, sobretudo 

porque em tais pactos não se tem a presença direta da vítima. Nessa linha, aliás, segue 

a decisão ora atacada ao concluir que ‘não tem pertinência, para a discussão relativa 

à meação, os acordos de leniência celebrados por empresas que causaram prejuízos à 

Petrobrás’.

Afora isso e não comprovada a situação de penúria dos sucessores, deve-se 

aguardar a solução fi nal dos embargos de terceiros. De toda maneira, cabe reafi rmar 
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‘que a suspensão sobre a metade dos bens bloqueados 5050758-36.2016.4.04.7000 

representa a incidência da meação’. Na decisão do evento 19 daqueles autos, restou 

consignado expressamente: ‘Tratando-se de arresto ou sequestro de bens substitutivos, 

necessário resguardar a meação do cônjuge sobre o patrimônio comum’.

Em síntese, já excluído o patrimônio eventualmente sujeito à meação, descabe 

falar em integralidade do desbloqueio sob a ótica da sufi ciência da reparação do dano 

por parte de terceiros.

Por f im, ressaltando que meação não se confunde os chamados direitos 

hereditários, é de se registrar que eventuais decisões no âmbito cível não se comunicam 

ou interferem na autonomia da jurisdição criminal.” (fl s. 908-914 - grifei)

Conforme se extrai dos fragmentos transcritos, a tutela provisória de 

urgência foi indeferida pela eg. Corte Regional, porquanto não houve 

demonstração quanto ao:

i) periculum in mora, na medida em que o embargante sequer buscou 

comprovar a situação de vulnerabilidade dos herdeiros da autora da herança;

ii) fumus boni iuris, consistente na probabilidade do direito alegado, qual 

seja a licitude dos ativos fi nanceiros sequestrados e, de conseguinte, a existência 

do direito de meação que se pretende resguardar. Ao contrário, a demonstração 

dessa circunstância fática é objeto de escrutino em sede de Embargos de 

Terceiro, cuja instrução encontra-se atualmente em curso perante o juízo de 

primeiro grau.

De todo relevante acrescentar que, para além inexistência de demonstração 

do perigo da demora, as instâncias inferiores asseguraram em favor do 

espólio a posse dos bens imóveis sequestrados (rectus, arrestados), bem como 

a possibilidade de alienação de veículo objeto de constrição na Medida 

Assecuratória 5050758-36.2016.4.04.7000, em tramitação da 13ª Vara Federal 

de Curitiba/PR.

No que diz respeito à probabilidade do direito, entendeu-se que a sua 

demonstração carece, nesse momento, de robustez, porquanto a licitude dos 

recursos bloqueados é alvo de escrutínio, o que, aliás, pode ser comprovado 

pela consulta à movimentação processual dos autos de n. 5001262-

67.2018.4.04.7000, constante do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região.

Rever, portanto, tais premissas exigiria aprofundada análise probatória, 

o que não se coaduna com os limites cognitivos do Recurso Especial. Nesse 

sentido, v. g.:
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Penal e Processual Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Crime contra o sistema fi nanceiro. Medida cautelar. Sequestro. Indícios veementes 

da origem ilícita dos bens. Reexame probatório. Substituição arresto. Súmula 284/

STF. Excesso de prazo. Caso complexo. Súmula 83/STJ. Improvimento.

1. Para se que seja afastada a existência de fundados motivos e, outrossim, de 

indícios veementes para a decretação das medidas assecuratórias de sequestro 

e arresto apontadas no acórdão recorrido seria indispensável o revolvimento de 

material fático-probatório, inviável em recurso especial.

2. As recorrentes não expuseram sufi cientemente de que modo os arts. 125 e 

126 do Código de Processo Penal foram violados, impedindo a exata compreensão 

da controvérsia perante a defi ciência na fundamentação do recurso, incidindo, 

por analogia, a Súmula n. 284/STF.

3. Caso o atraso seja justifi cado pelas peculiaridades da causa, complexa e com 

pluralidade de autores, justifi cando-se a dilação do prazo, inexiste ofensa ao art. 

131, I, do Código de Processo Penal. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes 

do STJ.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 519.543/SP. Sexta Turma. Rel. 

Min. Nefi  Cordeiro. DJe de 08.03.2018)

Penal e Processo Penal. Agravo regimental em agravo em recurso especial. 

Restituição de coisas apreendidas. Impossibilidade de reexame de matéria fático-

probatória. Súmula 7/STJ. Ônus probatório da defesa. Bens de terceiros. Ausência 

de legitimidade. Dissídio. Ausência de indicação de dispositivo de lei violado. 

Fundamentação defi ciente. Súmula 284/STF. Ausência de prequestionamento. 

Súmulas 282 e 356/STF. Penal e Processo Penal. Agravo regimental em agravo 

em recurso especial. Restituição de coisas apreendidas. Impossibilidade de 

reexame de matéria fático-probatória. Súmula 7/STJ. Ônus probatório da defesa. 

Bens de terceiros. Ausência de legitimidade. Dissídio. Ausência de indicação de 

dispositivo de lei violado. Fundamentação defi ciente. Súmula 284/STF. Ausência 

de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF.

1. Uma vez que a Corte de origem asseverou que a origem lícita [de todos 

os bens apreendidos] é controversa, é evidente que a adoção do entendimento 

segundo o qual inexistem indícios da proveniência ilícita, ou que alguns bens 

foram adquiridos antes da prática delitiva, como alega o recorrente, demandaria 

a reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite em 

sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

2. Se a apreensão dos bens, nos termos do art. 126 do Código de Processo 

Penal, depende apenas da existência de indícios veementes da proveniência 

ilícita dos bens, enquanto a restituição depende da inexistência de dúvida, resulta 

claro que a incerteza acerca da origem e licitude dos bens apreendidos deve ser 

dirimida pelo acusado, caso deseje a restituição antes do trânsito em julgado da 

ação penal, sendo seu o ônus da prova.
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[...]

8. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 736.813/SP. Sexta Turma. Rel. 

Min. Sebastião Reis Júnior. DJe de 22.09.2015)

Outrossim, no atinente à questão de fundo do Embargos de Terceiros, ou 

seja, a existência e o alcance dos direitos de meação da falecida e sucessórios de seus 

herdeiros, é de ver que não há expressa menção ao artigo 1.667 do Código Civil 

no acórdão guerreado.

Não obstante, mesmo admitido o chamado pré-questionamento implícito, 

não vislumbro que da argumentação expendida pelo recorrente possa se extrair, 

ao menos primo ictu oculi, ofensa ao dispositivo legal em questão.

É que, a par da liberação dos ativos fi nanceiros ter potencial para se 

revestir caráter defi nitivo, ante à possível irreversibilidade da medida, a simples 

indisponibilidade dos ativos não viola o eventual direito sucessório dos herdeiros 

da de cujus. Com efeito, o numerário permanece depositado em nome do 

inventariante Luiz Inácio Lula da Silva junto às instituições fi nanceiras em que 

se encontravam no momento da constrição, remuneradas nos exatos moldes em 

que realizados os investimentos.

Destarte, não há, em um juízo apriorístico afeto aos provimentos de urgência 

exercidos pelas instâncias inferiores, qualquer ofensa ao direito de meação instituído 

pelo artigo 1.667 do Código Civil.

Rever, portanto, as premissas fáticas para reconhecer a presença dos 

requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo 

recorrente encontra óbice evidente na súmula 7 deste col. Superior Tribunal de 

Justiça.

Nesse sentido, eis os precedentes, e. g.:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação revisional de cédula 

de crédito bancário. Decisão monocrática que negou provimento ao reclamo. 

Insurgência da autora.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, 

manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução 

da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no 

aresto recorrido, não se verifi ca a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente para 

verificar a presença dos requisitos ensejadores da concessão de tutela provisória 

exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a inexistência de 
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plausibilidade do direito invocado pela parte, o que demandaria nova interpretação 

de cláusulas contratuais e revisão do conteúdo fático probatório.

Incidência das Súmulas 735/STF, 5/STJ e 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgIn no AREsp 1.048.996/SC. Quarta Turma. Rel. 

Min. Marco Buzzi. DJe de 18.02.2019 - grifei)

Processual. Agravo interno no agravo em recurso especial. Questão de mérito 

ainda não julgada, em única ou última instância, pelo Tribunal de origem. Exame. 

Impossibilidade. Súmula 735/STF. Reversibilidade da medida liminar. Controvérsia 

resolvida, pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos autos. Impossibilidade de 

revisão, na via especial. Súmula 7/STJ. Agravo interno improvido.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgou recurso interposto contra 

decisão que inadmitira Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/2015.

II. Consoante a orientação firmada pelo STJ (STJ, REsp 765.375/MA, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJU de 08/05/2006), os recursos 

para a instância extraordinária (recursos extraordinários e recursos especiais) 

somente são cabíveis em face de “causas decididas em única ou última instância” 

(CF, art. 102, III e art. 105, III). Não é função constitucional do STF e nem do STJ, 

no julgamento de recursos extraordinários e recursos especiais, substituir-se 

às instâncias ordinárias para fazer juízo a respeito de questões constitucionais 

ou infraconstitucionais que, naquelas instâncias, ainda não tiveram tratamento 

definitivo e conclusivo. A natureza precária e provisória do juízo de mérito 

desenvolvido em sede liminar desqualifica, assim, o requisito constitucional do 

esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento do Recurso 

Extraordinário e do Recurso Especial.

III. Com base nesse entendimento, o STF editou a Súmula 735, segundo a qual 

“não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ “não é cabível recurso especial contra 

deferimento de medida antecipatória/liminar, quando se indica como violados 

dispositivos relacionados ao próprio mérito da ação originária. Isso porque, 

no limiar do processo, esses dispositivos legais apenas são submetidos a juízo 

precário de verossimilhança, sendo passível de modifi cação em qualquer tempo, 

podendo ser confi rmado ou revogado pela sentença de mérito. A análise da 

existência dos pressupostos da medida liminar (periculum in mora e fumus boni 

iuris) demanda o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela 

Súmula 7 desta Corte” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.607.469/SC, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017).

V. Ademais, “é entendimento do STJ ‘que a irreversibilidade da medida liminar 

concedida, conforme aduz o agravante, implicaria no reexame do acervo fático-

probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, sob pena de 

violação à Súmula 7 do STJ’ (AgRg no AREsp 17.774/DF, Rel. Ministro Humberto 
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Martins, Segunda Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011)” (STJ, AgRg 

no AREsp 656.189/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Federal 

convocado do TRF/1ª Região), Primeira Turma, DJe de 05/11/2015).

VI. No caso concreto, além de os arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, e 300, § 3º, do 

CPC/2015, apontados como violados, não terem sido mencionados, pelo acórdão 

recorrido - ressentido-se, assim, do indispensável prequestionamento, a atrair a 

incidência da Súmula 211/STJ -, mostra-se inadmissível o Recurso Especial, em face 

da Súmula 735/STF, bem como da Súmula 7/STJ.

VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.034.741/PI. Segunda Turma. 

Rel. Min. Assusete Magalhães. DJe de 25.09.2018 - grifei)

3) artigo 1.784 do Código Civil – no entender do recorrente, ocorrida a 

constrição judicial dos ativos mencionados após o falecimento da autora da 

herança, os valores correspondentes à meação não poderiam ser alcançados, 

porquanto, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, positivador do princípio 

da saisine, a transmissão dos direitos hereditários se dá ope legis.

Melhor sorte não assiste ao agravante.

Com efeito, sem adentrar ao mérito do juízo ainda pendente de deliberação 

pelas instâncias inferiores, é certo que tanto a existência do direito de meação, como 

dos direitos sucessórios dos herdeiros da falecida se encontram umbilicalmente 

ligados ao mérito dos Embargos de Terceiros, cuja instrução ainda transcorre 

perante o juízo de primeiro grau.

Resulta cristalino, portanto, que o preceito mencionado, tido isoladamente, 

não possui comando normativo capaz de alterar a conclusão a que chegou o eg. 

Tribunal de origem, ao denegar a tutela provisória pretendida.

Assim, uma vez que o dispositivo, cuja ofensa foi efetivamente apontada 

no Recurso Especial, per se, não alberga a pretensão recursal, incide o teor 

da Súmula 284/STF, segundo a qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, 

quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da 

controvérsia”.

No mesmo sentido, os precedentes a seguir:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Homicídio qualificado. 

Arguida violação do art. 158 do CPP. Ausência de comando normativo sufi ciente. 

Súmula n. 284 do STF. Tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente 

contrária à prova dos autos. Súmula n. 7 do STJ. Execução provisória da pena. 

Possibilidade. Agravo regimental não provido.
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1. É defi ciente a fundamentação recursal quando o preceito legal invocado não 

contém comando normativo sufi ciente para amparar a tese desenvolvida nas razões 

do recurso especial. Aplicação da Súmula n. 284 do STF.

2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que 

acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.

3. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que a sentença 

condenatória não é manifestamente contrária às provas dos autos, necessário 

o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução 

criminal, providência vedada em recurso especial, consoante o disposto na 

Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.

4. Ante o esgotamento das instâncias ordinárias - como no caso -, de acordo 

com entendimento fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 

ARE n. 964.246, sob a sistemática da repercussão geral, é possível a execução da 

pena depois da prolação de acórdão em segundo grau de jurisdição e antes do 

trânsito em julgado da condenação, para garantir a efetividade do direito penal e 

dos bens jurídicos constitucionais por ele tutelados.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 996.041/SP, Sexta Turma, 

Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 01/08/2018, grifou-se).

Agravo regimental no recurso especial. Direito Penal. Atenuante da confi ssão 

espontânea. Dispositivo legal apontado como violado carente de comando 

normativo para alterar o julgado. Súmula 284 do STF. Precedentes. Agravo 

regimental improvido.

1. Nota-se que o dispositivo invocado como violado não tem comando normativo 

sufi ciente para alterar a conclusão do aresto atacado. Isso porque a controvérsia dos 

autos foi dirimida à luz de outros artigos de lei, preceitos legais não invocados como 

vulnerados pelas razões do apelo extremo.

1.1. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza 

vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente 

demonstre de forma clara e objetiva os dispositivos apontados como malferidos 

pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão. Incidência da Súmula 284 do STF. 

Precedentes.

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.754.394/MT, Quinta Turma, 

Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/09/2018 - grifou-se).

Por fi m, alega o recorrente que apenas parte dos valores bloqueados teve 

origem nas palestras realizadas pelo inventariante do espólio. Ocorre que, se 

não é possível, neste momento processual, estabelecer juízo de valor sobre licitude 

originária dos ativos fi nanceiros, com muito mais razão se afi gura inviável 

proceder a tal análise quanto à parte do numerário.
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Sobre o punctum saliens destacou o eg. Tribunal Regional, verbis:

“Nada obstante a tese da agravante não deva de plano ser rechaçada, também 

não vejo como, neste momento inaugural acolhê-la incondicionalmente. Há que 

ser aferida a licitude dos valores e a eventual reversão de parte do bloqueio com 

reserva de meação.

Vale lembrar que o meio adequado para tal mister é justamente os embargos 

de terceiro opostos em primeiro grau pelo ESPÓLIO, ambiente processual para 

instrução probatória. A inicial está centrada na alegada licitude do patrimônio 

constrito e, tal circunstância, não é possível ser escrutinada em sede liminar.

Ao menos em juízo preliminar, há correlação entre tal benefício na forma 

de distribuição de lucros do instituto, objeto de investigação criminal e de processo 

correlato, justamente no que diz respeito à legalidade de palestras. Não há como, neste 

estágio, aferir-se se há ou não confusão entre valores lícitos e ilícitos, considerando-

se, em especial, que nem mesmo a defesa se desincumbiu da tal ônus, quer no 

presente recurso, quer nos embargos de terceiro.” (fl s. 910 - grifei)

Destarte, seja porque antecipar o julgamento de mérito ainda pendente 

nas instâncias inferiores configuraria evidentes supressão de instâncias; seja 

porque esquadrinhar nesse momento a origem, lícita ou não, dos ativos fi nanceiros 

exigiria revolvimento fático probatório, em frontal colisão com os termos da 

súmula 7 deste eg. Superior Tribunal de Justiça, não há como se acolher o pleito 

recursal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 

122.803-PR (2020/0009474-0)

Relator: Ministro Felix Fischer

Agravante: Marcus Antonio Pacheco Alcoforado

Advogados: Renato Sciullo Faria - SP182602

Danyelle da Silva Galvão - SP340931
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Leandro Raca - SP407616

Gabriela Luiggi Senatore - SP394842

Agravado: Ministério Público Federal

EMENTA

Processo Penal. Agravo regimental da decisão que negou 

provimento ao recurso ordinário. Colaboração premiada. Pleito de 

acesso a documentos e registros de negociações que não compõem o 

acordo. Improcedência. Termos de colaboração. Documentação anexa. 

Incluídos nos autos. Nulidade de interrogatório. Inexistência. Agravo 

regimental desprovido.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes 

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

mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - Consoante o entendimento fi rmado pelo c. Supremo Tribunal 

Federal no AgR no Inq. 4.405/DF, o acusado delatado e sua defesa 

técnica têm o direito de acessar o depoimento dos colaboradores e os 

documentos por eles fornecidos, a fi m de garantir-se o exercício da 

ampla defesa e do contraditório efetivo.

III - In casu, os autos da Ação Penal n. 5059754-52.2018.4.04.7000/

PR estão instruídos com os termos do acordo de colaboração de 

Carlos Henrique Nogueira Herz, com os depoimentos do colaborador 

e com a documentação corroborativa, circunstância que demonstra 

que o recorrente e sua defesa técnica têm conhecimento de todos os 

elementos necessários para exercer com desembaraço o seu direito 

à ampla defesa e ao contraditório e que as decisões das instâncias 

ordinárias estão alinhadas com a jurisprudência da c. Suprema Corte 

sobre a matéria.

IV - Não há fundamento jurídico nem respaldo jurisprudencial 

para o pleito de acesso à documentação e ao registro de negociações 

que não integram o acordo de colaboração premiada, os quais, nessa 

medida, não constituem meio de prova contra o recorrente e, portanto, 

não têm o condão de infl uir negativamente em sua esfera jurídica.

V - Improcedente o pedido de declaração de nulidade do 

interrogatório do colaborador Carlos Henrique Nogueira Herz, 
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porquanto, no momento de realização desse ato processual, o 

recorrente e sua defesa técnica já tinham acesso aos termos do acordo 

de colaboração premiada e às declarações anexas.

VI - O art. 34, XVIII, alínea “b”, do Regimento Interno desta 

Corte autoriza o Relator a negar provimento, em decisão monocrática, 

ao recurso que contraria jurisprudência dominante acerca do tema, 

como no caso em que o recorrente se insurge contra acórdão que 

se harmoniza com o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal 

sobre a matéria.

Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

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

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

Brasília (DF), 18 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 4.9.2020

RELATÓRIO

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

contra decisão proferida por esta Relatoria, a qual negou provimento ao Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus interposto por Marcus Antônio Pacheco Alcoforado.

Ressai das alegações aventadas pelo agravante a pretensão de que seja 

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

Afi rma, inicialmente, que a decisão agravada não indicou o fundamento 

em que se baseou para examinar monocraticamente o mérito do recurso, razão 

pela qual requer a sua reconsideração para que o recurso seja apreciado pelo 

órgão colegiado competente.
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Argumenta que a única pretensão deduzida no recurso ordinário é a 

de que seja concedido acesso aos documentos fornecido pelo colaborador 

Carlos Henrique Nogueira Herz, acostados na Ação Penal n. 5059754-

52.2018.4.04.7000/PR, pretensão essa que encontraria respaldo no 

entendimento fi rmado pelo c. Supremo Tribunal Federal no Inq. 4.405/DF e 

na Orientação Conjunta n. 1/2018 da 2ª e da 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal.

Defende que o órgão acusatório selecionou arbitrariamente quais 

documentos seriam submetidos ao conhecimento do Juízo e dos demais 

acusados, pois teria deixado deliberadamente de incluir os documentos que 

subsidiariam os termos de colaboração Sargeant Marine, Vitol, Trafi gura e 

Glencore.

Salienta a necessidade de cotejar as primeiras declarações espontaneamente 

fornecidas pelo colaborador com aquelas produzidas perante o Ministério 

Público, a fi m de verifi car sua congruência e plausibilidade e, nessa medida, 

garantir o exercício do contraditório efetivo.

Aduz, ainda, a nulidade do interrogatório judicial em virtude de não ter 

sido franqueado prévio acesso aos documentos requeridos, circunstância que, 

entende, haveria impedido o livre exercício da ampla defesa e do contraditório 

material.

Requer, ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, 

subsidiariamente, o provimento do presente agravo para declarar a nulidade 

do interrogatório judicial do colaborador Carlos Henrique Nogueira Herz 

realizado na Ação Penal 5059754-52.2018.4.04.7000/PR, e para determinar que 

o Ministério Público Federal forneça os anexos temáticos de sua colaboração.

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

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer: O presente Agravo Regimental não merece 

provimento.

Sustenta o Agravante, em apertada síntese, a necessidade de reforma do 

‘guerreado, sob o argumento de que não se teria sido indicado o fundamento 

para o exame monocrático do mérito do recurso, e, ademais, sob o argumento 
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de que a negativa de acesso aos documentos que subsidiariam a colaboração 

premiada de Carlos Henrique Nogueira Herz viola o direito à ampla defesa e ao 

contraditório efetivo do recorrente.

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

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

decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente 

recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fl s. 623-635, 

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

ratifi cados pelo Colegiado, senão vejamos.

Por oportuno, transcrevo o teor da decisão agravada (fl s. 623-635):

“1. Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, sem, pedido liminar, 

interposto por MARCUS ANTÔNIO PACHECO ALCOFORADO, em face de 

acórdão proferido pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do Habeas 

Corpus n. 5044179-18.2019.4.04.0000/PR. Segue a ementa do acórdão (fl s. 543-

544):

‘’Operação Lava-Jato’. Habeas corpus. Processual Penal. Inadequação da via 

eleita. Preliminar em apelação criminal. Meio adequado. Termos de colaboração. 

Juntada da integralidade. Desnecessidade.

1. A impetração de habeas corpus destina-se a corrigir eventual ilegalidade 

praticada no curso do processo, sobretudo quando houver risco ao direito de ir e vir 

do investigado ou réu. Signifi ca dizer que o seu manejo, a ?m de discutir questões 

processuais, deve ser resguardado para situações excepcionais, quando houver fl agrante 

ilegalidade e que afete sobremaneira a ampla defesa.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, 

salvo em casos de fl agrante ilegalidade (Súmula 124 do TRF4), devendo a discussão 

a respeito de eventual nulidade por cerceamento de defesa poderá ter lugar em sede 

recursal, não restando demonstrado fl agrante constrangimento ilegal.

3. A ausência dos depoimentos de outros investigados ou de corréus que fi rmaram 

acordo de colaboração em nada compromete a defesa dos pacientes, pois, ausente tal 

documentação dos autos, certamente sobre ela não seria objeto de deliberação pelo juízo 

de primeiro grau, tampouco serviria de fundamento para a condenação.

4. Não sendo o acordo de colaboração prova, mas sim meio para a sua obtenção 

não se mostra necessária a judicialização dos depoimentos. Nessa perspectiva, verifi ca-

se que a instrução da ação penal de origem segue seu curso normal, justamente com o 
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depoimento dos eventuais colaboradores, asseguradas as participações das defesas nos 

interrogatórios.

5. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas 

declarações de agente colaborador, sendo este o momento adequado para que o juiz 

aprecie os termos do acordo homologado e sua efi cácia (Lei n. 12.850/13, art. 4º, §§ 11 

e 16), de maneira que, eventuais invalidades poderão ser examinadas, se for o caso, em 

eventual apelação criminal.

6. Hipótese em que os termos de colaboração relacionados aos fatos investigados e 

que digam respeito ao paciente e, ainda, que serão considerados na produção probatória, 

já se encontram acostados aos autos.

7. Ordem de habeas corpus não conhecida.’

Na presente insurgência, o recorrente sustenta, de início, cerceamento de defesa 

e violação ao contraditório decorrente do indeferimento do pedido de acesso aos anexos 

fornecidos pelo réu colaborador Carlos Henrique Nogueira Herz ao Ministério 

Público Federal, os quais subsidiaram a celebração de acordo de colaboração premiada 

cujos termos e documentos instruem a Ação Penal n. 5059754-52.2018.4.04.7000/

PR.

Argumenta que a natureza de negócio jurídico processual da colaboração 

premiada não impede que o recorrente tenha acesso aos anexos que originaram os 

termos do acordo de colaboração acostado aos autos.

Afi rma que o c. Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do réu 

delatado para consultar o depoimento dos colaboradores e os documentos que fornecerem 

e, até mesmo, para impugnar o acordo de colaboração. Cita os julgados proferidos no 

HC 127.483/PR e no Inq. 4.405/DF.

Pondera que o Ministério Público não tem a faculdade de escolher que documentos 

são ou não relevantes para a defesa do réu delatado ou para a atividade cognitiva do 

juízo processante.

Assinala que deve garantir-se ao acusado não colaborador “a possibilidade de 

controle - não do acordo em si e os benefícios pactuados, mas da coerência das versões 

apresentadas pelo colaborador, primeiro na forma de anexos, depois de termo de 

colaboração e, por fi m, em sua oitiva em juízo” (fl . 576), tendo em vista os termos da 

Súmula Vinculante n. 14/STF e do art. 7º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/13.

Aduz que ainda quando os anexos entregues pelo colaborador ao Ministério 

Público não constituam, considerados em si mesmos, meios de prova, ao recorrente 

assiste o direito de os conhecer para que a produção probatória ocorra em contraditório 
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efetivo, mediante o cotejo entre o teor dos documentos apresentados espontaneamente 

pelo colaborador e as declarações prestadas por ele sob infl uência do órgão ministerial.

Obtempera que a realização do interrogatório do colaborador Carlos Henz sem 

que a Defesa obtivesse acesso prévio aos documentos inviabilizou a produção de prova 

defensiva e violou o princípio da paridade de armas entre acusação e defesa.

Requer, ao fi nal, o provimento do recurso para (fl . 582):

‘(i) determinar a apresentação dos anexos que deram origem aos termos 

de colaboração apresentados pelo parquet nos autos da ação penal n. 5059754-

52.2018.4.04.7000, com fundamento no art. 7, §3º, da Lei n. 12.850/2013 e 

na Súmula Vinculante n. 14; e (ii) reconhecer a nulidade do interrogatório do 

colaborador, causada pela sonegação dos referidos documentos e a consequente situação 

de disparidade de armas entre acusação e defesa e inviabilização do contraditório 

pleno, com fundamento no art. 564, IV, do Código de Processo Penal.’ (fl . 582, grifou-

se).

O Ministério Público Federal, às fl s. 615-621, manifestou-se pelo desprovimento 

do recurso, em parecer com a seguinte ementa:

‘Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Operação 

Lava-Jato. Fase sem limites. Colaboração premiada. Anexos temáticos. 

Indeferimento de acesso. Termos de declaração juntados aos autos. Inocorrência de 

cerceamento de defesa ou de violação ao contraditório. Parecer pelo desprovimento.’

É o relatório. Decido.

2. No presente recurso, o recorrente sustenta, em síntese, que o indeferimento do 

pedido de acesso aos anexos fornecidos ao Ministério Público por réu colaborador, para 

a celebração de acordo de colaboração premiada, viola os princípios da ampla defesa e 

do contraditório. Por isso, defende também a nulidade do interrogatório do colaborador 

realizado sem que a Defesa tivesse prévio acesso aos anexos.

Para o exame da controvérsia, inicialmente colaciono a fundamentação da 

decisão por que o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de acesso aos documentos ora 

reclamados, in verbis (fl s. 19-21):

‘2. No evento 697, a Defesa de Marcus Antônio Pacheco Alcoforado pede a 

juntada pelo MPF de anexos que teriam sido entregues pelo colaborador Carlos Herz, 

que seriam versões iniciais dos fatos relatados pelo colaborador, e teriam embasado o 

acordo de colaboração.
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O MPF, no evento 726 manifestou-se contrário ao pedido. Defendeu que a lei 

12.850/2013 não exige a formalização da proposta de colaboração e o registro das 

etapas de convencimento e negociação, sendo exigido apenas o registro e formalização 

do termo de colaboração premiada e das declarações do colaborador posteriores à 

assinatura do acordo.

Inexistiria previsão legal para autorizar o pretendido pela Defesa. Ademais, a 

colaboração não seria meio de prova, mas meio de obter prova. Até mesmo os anexos 

apresentados no evento 524 seriam elementos produzidos unilateralmente, tendo valor 

probatório relativo. A súmula vinculante 14 não se aplicaria assim aos acordos de 

colaboração premiada. Não haveria assim outros atos de colaboração de Carlos Herz 

formalizados além dos já juntados.

Entendo que o pleito não pode ser acatado. A colaboração foi homologada 

por este Juízo, tendo sido observado estritamente os pressupostos legais, conforme 

estabelecido nos arts. 4 a 7, da Lei 12850/98.

Como registrado em audiência (evento 564 - ANEXO 2), por cautela, visando 

assegurar que a colaboração foi prestada por livre vontade, sem qualquer espécie de 

constrangimento, foi o colaborador Carlos Henrique Nogueira Herz ouvido, sem a 

presença do Representante do Ministério Publico Federal, mas na presença do Juiz e 

do Advogado do mesmo, tendo confi rmado a espontaneidade.

O termo do acordo de colaboração, as declarações prestadas em face da colaboração, 

assim como os documentos apresentados, constam dos anexos inseridos no evento n. 

564.

Dessa forma, foram atendidos os pressupostos legais para a formalização do ato, 

inexistindo previsão legal para a publicidade das propostas ou tratativas prévias 

ao acordo eis que, conforme previsto no art. 4º, § 7º, da Lei 12.850/13, apenas é feita 

referência expressa ao termo do acordo de colaboração e declarações do colaborador, 

que deverão ser remetidos ao Juiz para homologação. Nesse sentido, já decidiu o 

STF que:

Ementa: Direito Processual Penal. Inquérito. Acesso aos acordos de 

colaboração premiada. Ilegitimidade do investigado. Sigilo imposto por lei. 

Invalidade do acordo que, sequer em tese, poderia gerar invalidade das provas. 

Desprovimento do agravo. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já fi rmou 

entendimento, em mais de uma ocasião (HC 127.483 e PET 7.074- AgR), no sentido 

de que o delatado não possui legitimidade para impugnar o acordo de colaboração 

premiada. É que seu interesse se restringe aos elementos de prova obtidos a partir 

dos acordos de colaboração premiada, e eventual ação penal seria o foro próprio para 
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esta impugnação. A mudança jurisprudencial ocasional gera insegurança jurídica e 

reduz a confi ança na jurisdição. 2. A negativa de acesso aos acordos de colaboração 

premiada pelo investigado delatado não afronta o enunciado de súmula vinculante 

n. 14, na medida em que não é o acordo em si que repercute na esfera jurídica do 

investigado, mas os elementos de prova produzidos a partir dele. E tais elementos 

estão nos autos, em especial, o depoimento dos colaboradores e os documentos por eles 

fornecidos. Após o recebimento da denúncia, se for o caso de instaurar a ação penal, 

o acordo será público e o investigado terá acesso a ele. 3. Eventuais ilegalidades 

em acordos de colaboração premiada não geram automaticamente a ilicitude das 

provas obtidas a partir dele. Isso porque o acordo, por si só, é apenas o instrumento 

por meio do qual o colaborador se obriga a fornecer os elementos de prova. Deste 

modo, apenas vícios de vontade do colaborador podem, em tese, gerar invalidade das 

provas produzidas. No caso sob exame, o acordo foi devidamente homologado pela 

autoridade competente (Presidente do Supremo Tribunal Federal), afastando, de 

plano e formalmente, qualquer ilegalidade ou vício de vontade. 4. A fi xação de sanções 

premiais não expressamente previstas na Lei n. 12.850/2013, mas aceitas de modo 

livre e consciente pelo investigado não geram invalidade do acordo. O princípio da 

legalidade veda a imposição d e penas mais graves do que as previstas em lei, por ser 

garantia instituída em favor do jurisdicionado em face do Estado. Deste modo, não 

viola o princípio da legalidade a fi xação de pena mais favorável, não havendo falar-se 

em observância da garantia contra o garantido.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Inq 4.405 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 

julgado em 27/02/2018, Acórdão Eletrônico DJe-064 divulg 04-04-2018 public 

05-04-2018 - destaquei)

Ademais, o acordo representa negócio jurídico personalíssimo, não podendo se 

impugnado por coautores. Entretanto, fi ca resguardado o contraditório, em juízo, 

quando da oitiva do colaborador, para confrontação das declarações e eventuais 

provas apresentadas na colaboração, ocasião em que as Defesas dos demais 

Acusados poderão fazer indagações sobre questões que entendam relevantes. Fica 

portanto indeferido o pedido constante do item 1 - evento 697.” (fl s. 19-21, grifou-

se).

Bem assim os fundamentos do acórdão recorrido, in verbis (fl s. 536-541):

“Com efeito, não vejo ilegalidade que autorize a intervenção em sede de habeas 

corpus. A decisão está devidamente fundamentada e segue orientação jurisprudencial 

deste Corte e do Supremo Tribunal Federal.
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Como já decidido, os corréus, mesmo que expressamente nominados pelo 

colaborador, não têm legitimidade para pleitear a declaração de invalidade do acordo 

de colaboração, que é ato jurídico negocial de natureza processual e personalíssima.

2. O tema da colaboração premiada foi enfrentado pelo Supremo Tribunal 

Federal nos autos do HC n. 127.483/PR, impetrado em favor de Erton Medeiros 

Fonseca, também investigado e réu em processo correlacionado à ‘Operação Lava-Jato’, 

no qual pretendia a defesa a declaração de nulidade do acordo de colaboração fi rrmado 

por Alberto Youssef e homologado pelo Ministro Teori Zavascki.

Embora seja digno de leitura, descabe aqui transcrever na íntegra o voto 

proferido pelo Ministro Dias Toff oli. Mas, no que importa para a apreciação das 

preliminares alegadas, é válido dizer que o acordo de colaboração premiada não 

atinge a esfera jurídica dos corréus na ação penal.

Bem sintetizando os fundamentos invocados no julgamento pela Corte 

Constitucional, a denegação da ordem tomou em conta algumas premissas que merecem 

destaque:

2.1. A colaboração premiada não é prova, mas sim mero meio de obtenção, 

como são as buscas domiciliares ou as quebras de sigilo. Seguindo a linha de 

argumentação traçada pelo Ministro Dias Toff oli, ‘ ... o acordo de colaboração não 

se confunde com os depoimentos prestados pelo agente colaborador’. Prossegue o então 

relator do habeas corpus antes referido:

‘Enquanto o acordo de colaboração é meio de obtenção de prova, os 

depoimentos propriamente ditos do colaborador constituem meio de prova, que 

somente se mostrarão hábeis à formação do convencimento judicial se vieram a ser 

corroborados por outros meios idôneos de prova.’

Somente a prova propriamente dita tem aptidão para interferir no grau de 

cognição do magistrado quando do julgamento da causa. É ela que exerce infl uência 

de forma direta sobre seu convencimento, ou seja, é do cotejo das provas (documentos, 

escritos, escutas, dentre outras) que o magistrado extrai suas conclusões.

Partindo justamente desta premissa, o artigo 4º, § 16, da Lei n. 12.850/13 

estabelece que ‘nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento 

apenas nas declarações de agente colaborador’.

Todavia, o rol de indícios que compõe o caderno processual autorizam que o 

magistrado se convença de que as colaborações estão em sintonia com aquilo que 

está colacionado nos autos.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 605-722, Julho/Setembro 2020 637

2.2. A colaboração premiada tem natureza de negócio jurídico processual.

Seu objetivo é a cooperação do imputado com a investigação e com o processo 

criminal. Fazendo uso das concepções emprestadas pela Lei n. 12.850/13, trata-se de 

verdadeira negociação entre o Ministério Público e o agente colaborador.

Cada um, em sua esfera de disponibilidade, transige em certa medida, até 

chegarem ao ponto de comunhão de interesses. Se por um lado o colaborador busca 

benefícios - às vezes imediatos, outras vezes futuros -, de outro lado é inegável o 

auxílio que presta na busca de provas para a elucidação do ilícito e para a identifi cação 

dos envolvidos.

É vedado ao juízo participar dos atos de negociação do acordo de colaboração. 

Não cabe a ele, até por ser prematuro o momento, a verifi cação da veracidade ou não 

das informações.

Tampouco o momento da homologação é o adequado para aferir a idoneidade 

dos depoimentos dos colaboradores, valendo lembrar que os fatos ilícitos porventura 

narrados deverão ser reforçados por prova. Tal circunstância foi bem identifi cada 

pelo Ministro Teori Zavascki:

‘(...) o âmbito da cognição judicial na decisão que homologa o acordo de colaboração 

premiada é limitado ao juízo a respeito da higidez jurídica desse ato original. Não 

cabe ao Judiciário, nesse momento, examinar aspectos relacionados à conveniência 

ou à oportunidade do acordo celebrado ou as condições nele estabelecidas, muito 

menos investigar ou atestar a veracidade ou não dos fatos contidos em depoimentos 

prestados pelo colaborador a respeito de delitos por ele revelados. É evidente, assim, 

que a homologação judicial do acordo não pressupõe e não contém, e não pode conter, 

juízo algum sobre a verdade dos fatos confessados ou delatados, ou mesmo sobre o grau 

de confi abilidade atribuível às declarações do colaborador, declarações essas às quais, 

isoladamente consideradas, a própria lei atribui escassa confi ança e limitado valor 

probatório (‘Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas 

nas declarações do agente colaborador’, diz o § 16 do art. 4º da Lei n. 12.850/13).’

Diante disso, não há dúvida de que a homologação do acordo não adentra no 

mérito das declarações do colaborador, sem prejuízo de eventual inverdade ser objeto 

das sanções legais cabíveis ou, até mesmo, ensejar a perda dos benefícios.

2.3. Como negócio jurídico processual de natureza personalíssima que é, ‘não pode 

ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa 

e nas infrações penais por ela praticadas, ainda que venham a ser expressamente 

nominados no respectivo instrumento quando do ‘relato da colaboração e seus possíveis 

resultados’ (art. 6º, I, da Lei n. 12.850/13)’ (HC n. 127.483/PR, destaquei).
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Também por ser personalíssimo, não vincula o delatado aos seus termos e não 

atinge diretamente a sua esfera jurídica, isto é, seus efeitos não são extensíveis aos 

demais corréus. E não só no que pertine às obrigações e benefícios; eventual descompasso 

nas declarações até mesmo poderá resultar na revogação dos benefícios pactuados com 

o colaborador. Contudo, em nenhuma hipótese, interfere naquilo que for objeto de 

apuração e a prova decorrente no curso da ação penal. Fundamental ter em conta os 

esclarecimentos feitos pelo Ministro Dias Toff oli:

‘Assim, a homologação do acordo de colaboração, por si só, não produz nenhum 

efeito na esfera jurídica do delatado, uma vez que não é o acordo propriamente dito 

que poderá atingi-la, mas sim as imputações constantes dos depoimentos do colaborador 

ou das medidas restritivas de direitos fundamentais que vierem a ser adotadas com 

base nesses depoimentos e nas provas por ele indicadas ou apresentadas - o que, aliás, 

poderia ocorrer antes ou mesmo independentemente, de um acordo de delação.

(...) Corroborando essa assertiva, ainda que o colaborador, por descumprir 

alguma condição do acordo, não faça jus a qualquer sanção premial por ocasião 

da sentença (art. 4º, § 11, da Lei n. 12.850/13), suas declarações, desde que 

amparadas por outras provas idôneas (art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/13), poderão 

ser consideradas meio de prova válido para fundamentar a condenação de coautores e 

partícipes da organização criminosa.’

Em síntese, as informações prestadas pelos colaboradores serão confrontadas 

no curso da ação penal justamente com as provas obtidas a partir do acordo. Em 

linha de princípio, eventuais informações falsas resultarão na ausência de provas a 

respeito de fatos, sem prejuízo de submeter o falso colaborador às respectivas penas, 

porém, sem invalidar o ajuste na sua essência. Colhida a prova, contudo e como regra 

geral, nenhuma mácula sobre a prova recairá.

3. O art. 7º, §3º, da Lei n. 12.850/13 assegura à parte e seu defensor o acesso 

aos elementos de prova que digam respeito ao exercício de defesa, com exceção das 

diligências em andamento. Com a juntada aos autos dos termos de declarações 

que dizem respeito aos fatos imputados ao réu está garantido o pleno exercício da 

defesa.

O que não estiver disponível, por óbvio, não poderá ser utilizado contra os 

acusados, pelo que não não se cogita falar em cerceamento de defesa pela negativa de 

acesso a todos os elementos referentes a acordo de colaboração celebrado por corréu.

[...]
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3.2. Nessa perspectiva, tem-se que os anexos da colaboração de CARLOS 

HERTZ foram devidamente juntados aos autos. Em suas informações, anota a 

autoridade coatora (evento 15):

‘Venho a Vossa presença com o fi m de prestar informações requisitadas no habeas 

corpus n. 5044179-18.2019.4.04.0000/PR, impetrado em favor de Marcus Antonio 

Pacheco Alcoforado, objetivando acesso a propostas e tratativas prévias eventualmente 

apresentadas pelo colaborador Carlos Herz ao Ministério Público Federal. Pediu, 

liminarmente, a suspensão do interrogatório do colaborador marcado para a data de 

hoje até o julgamento do Habeas Corpus.

Manifesto ciência do indeferimento da liminar.

Pouco tenho a acrescentar ao minucioso e esclarecedor delineamento da causa já 

realizado no referido habeas corpus.

Destaco apenas que na audiência realizada na data de hoje, 21/10/2019, o 

colaborador Carlos Herz restou devidamente interrogado.

No início do ato, a Defesa de Marcus Antonio Pacheco Alcoforado pediu a 

suspensão do interrogatório do seu cliente, até a juntada dos documentos objeto do 

presente HC. O MPF informou que os documentos referentes ao colaborador estão 

juntados aos autos, de modo que a pretensão da Defesa seria impertinente.

Indeferi o pedido, mantendo o interrogatório agendado, pelas razões já expostas 

na decisão anterior, além da própria decisão liminar do H C, destacando ainda que os 

documentos relativos à colaboração, que serão considerados para a prova dos fatos na 

presente ação, já se encontram juntados aos autos. G.N.

Era o que me cumpria informar.

Fico à disposição de Vossa Excelência para prestar outras informações ou remeter 

cópia de peças eventualmente julgadas necessárias.

Por oportuno, manifesto meus respeitosos cumprimentos.’

omplementou as informações no evento 19:

‘Em complementação ao Ofício 700007654861, juntado no evento 15 do 

Habeas Corpus, levo ao conhecimento de Vossa Excelência a ocorrência de erro material 

no Termo de Audiência lavrado no evento 759, da Ação Penal, o qual foi devidamente 

retifi cado conforme despacho proferido nesta data.

Na verdade, quando da audiência, a Defesa de Marcus Antonio Pacheco 

Alcoforado pediu, liminarmente, a suspensão do interrogatório do colaborador Carlos 

Herz, o que foi indeferido, pelas razões já expostas em decisão anterior, além da própria 
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decisão liminar do HC, registrando-se que os documentos relativos à colaboração, que 

serão considerados para a prova dos fatos na presente ação, já se encontram juntados 

aos autos. G.N.

Era o que me cumpria informar, em complementação ao ofício citado.

Fico à disposição de Vossa Excelência para prestar outras informações ou remeter 

cópia de peças eventualmente julgadas necessárias.

Por oportuno, manifesto meus respeitosos cumprimentos.’

Diante desse contexto em que ausente fl agrante ilegalidade na decisão de primeiro 

grau que pudesse autorizar a intervenção extraordinária do juízo recursal pela via do 

habeas corpus e em se tratando de questão afeta à instrução processual, não merece ser 

conhecida a impetração.

A impetração de habeas corpus destina-se a corrigir eventual ilegalidade 

praticada no curso do processo, sobretudo quando houver risco ao direito de ir e vir 

do investigado ou réu. Signifi ca dizer que o seu manejo, a fi m de discutir questões 

processuais, deve ser resguardado para situações excepcionais, quando houver fl agrante 

ilegalidade e que afete sobremaneira a ampla defesa. Hipótese em que a discussão 

a respeito de eventual nulidade por cerceamento de defesa poderá ter lugar em sede 

recursal, não restando demonstrado fl agrante constrangimento ilegal.

Por consequência, resta prejudicado o aditamento da inicial pelo qual a defesa 

requer a declaração de nulidade de depoimento do colaborador.

Ante o exposto, voto por não conhecer da ordem de habeas corpus.” (fl s. 536-

541, grifou-se).

Pois bem. O acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de prova e 

negócio jurídico processual por que o colaborador auxilia os órgãos de investigação e 

persecução criminal na obtenção de fontes de prova (art. 3º-A da Lei n. 12.850/13). 

Como contrapartida ao auxílio prestado, a depender da relevância e do proveito das 

informações fornecidas, o colaborador recebe uma série de prêmios legais (art. 4º, caput 

e incisos, da Lei n. 12.850/13).

Os efeitos do acordo celebrado entre o colaborador, seu defensor e o delegado de 

polícia ou o Ministério Público condicionam-se à homologação judicial, a qual deve 

orientar-se pelos critérios listados no § 7º do art. 4º da Lei n. 12.850/13.

Contudo, as declarações apresentadas pelo colaborador com base no acordo 

fi rmado não são sufi cientes, isoladamente consideradas, para fundamentar a decretação 

de medidas cautelares reais ou pessoais, o recebimento de denúncia ou queixa-crime e a 

prolação de sentença condenatória (art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/13).
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Requer-se, portanto, a instrução dos autos com elementos de informação e de 

prova que corroborem o teor das declarações.

No procedimento estabelecido na Lei n. 12.850/13, em resumo, o colaborador, 

representado por seu advogado, formula proposta para formalização de acordo de 

colaboração premiada, instruindo a proposta e seus anexos com os fatos descritos com 

todas as suas circunstâncias e indicando todas as provas e os elementos de corroboração.

Formalizado o acordo entre o investigado ou acusado colaborador, seu defensor 

e o delegado de polícia ou Ministério Público, remetem-se ao juiz para homologação o 

termo de colaboração, as declarações do colaborador e a cópia da investigação (art. 

4º, § 7º, da Lei n. 12.850/13).

In casu, o recorrente pretende obter acesso ao registro das tratativas e negociações 

que antecederam à formalização do acordo de colaboração, sob o argumento de que seu 

conhecimento seria necessário para contraditar efetivamente as declarações prestadas 

com base no acordo fi rmado.

A alegação não procede. O acordo de colaboração premiada, meio de obtenção 

de prova, e as declarações do colaborador, meios de prova, não são, considerados em si 

mesmos, aptos e sufi cientes para fundamentar eventual sentença condenatória.

Verifi ca-se que os autos da Ação Penal n. 5059754-52.2018.4.04.7000/PR 

estão efetivamente instruídos com: os Termos de Acordo de Colaboração Premiada 

(fl s. 26-39); um histórico pessoal escrito pelo próprio colaborador (fl s. 40-44); o Termo 

de Colaboração Sargeant Marine (fl s. 45-143); o Termo de Colaboração Vitol (fl s. 

151-195); o Termo de Colaboração Trafi gura (fl s. 196-289); o Termo de Colaboração 

Glencore (fl s. 290-293); diversas anotações manuscritas do próprio colaborador (fl s. 

364-450).

São esses documentos que, uma vez homologados pelo Juízo de 1º Grau (fl s. 24-

25), passam a constituir meios de prova e, assim, podem subsidiar a defl agração de 

medidas destinadas à obtenção de fontes de prova ou elementos corroborativos para a 

instrução criminal.

As tratativas e as negociações estabelecidas entre o colaborador, seu defensor e o 

Ministério Público não são encaminhadas ao Juízo para a homologação do acordo, 

consoante a disposição do § 7º do art. 4º da Lei n. 12.850/13. Não há previsão 

legal de que o registro das negociações preliminares à celebração do acordo deva 

obrigatoriamente ser acostado aos atos do inquérito ou do processo, sobretudo porque 

tais negociações não são sequer consideradas para a homologação do acordo.

O parecer do Ministério Público Federal nesta Corte, referindo a manifestação 

do Parquet na origem, pondera bem que “os anexos são apenas uma síntese do que, 
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posteriormente, será detalhado pelo colaborador nos seus depoimentos, tomados após 

a assinatura do termo de colaboração premiada. Não podem, portanto, anexo e 

depoimento, ser diferentes, deve apenas, o segundo, trazer o detalhamento necessário 

acerca daquilo que, de modo sintético, se propôs o colaborador a apresentar no primeiro” 

(fl . 619-620).

Desse modo, não há limitação indevida do exercício da ampla defesa e do 

contraditório nem prejuízo ao recorrente em virtude do indeferimento do acesso às 

tratativas da colaboração premiada.

Consoante o julgado proferido pelo c. Supremo Tribunal Federal no AgR no 

Inq. 4.405/DF, referido pelo recorrente, o acusado delatado e sua defesa técnica têm o 

direito de acessar o depoimento dos colaboradores e os documentos por eles fornecidos. 

Ora, o presente recurso ordinário encontra-se instruído com os termos do acordo 

de colaboração, com os depoimentos do colaborador Carlos Henrique Nogueira Henz e 

com a documentação corroborativa, acima mencionados, circunstância que demonstra, 

a um só tempo, que o recorrente e sua defesa técnica têm conhecimento de todos os 

elementos necessários para exercer com desembaraço o seu direito à ampla defesa e 

ao contraditório e que as decisões das instâncias ordinárias estão alinhadas com a 

jurisprudência da c. Suprema Corte sobre a matéria em exame.

O direito de confrontar a versão do colaborador está assegurado. Não se verifi ca 

que o Ministério Público Federal esteja a “escolher quais documentos devem ou não 

ser objeto de apreciação pelo magistrado” ou a “limitar o direito à prova do acusado 

sob o argumento de que tal documento seria irrelevante, ou não será considerado no 

sentenciamento” (fl . 574), porquanto tanto o acordo de colaboração como as declarações 

do colaborador, necessários para a homologação, foram encaminhados ao Juízo de 

conhecimento e estão acostados aos autos. Nessa medida, as negociações preliminares 

travadas, por não constituírem elementos homologados do acordo, não têm o condão de 

infl uir negativamente na esfera jurídica do recorrente nem podem subsidiar a prática 

de atos processuais que restrinjam em maior ou menor medida a liberdade e o exercício 

de demais direitos do recorrente.

À luz dessas considerações, revela-se também improcedente o pedido de declaração 

de nulidade do interrogatório do colaborador Carlos Henrique Nogueira Herz, 

porquanto, no momento de realização desse ato processual, o recorrente e sua defesa 

técnica já tinham acesso aos termos do acordo de colaboração premiada e às declarações 

anexas.

Por conseguinte, não vislumbro o constrangimento ilegal apontado na inicial do 

recurso.
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3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.” (fl s. 623-635).

Pois bem. Conforme anotei na decisão agravada, os autos da Ação Penal n. 

5059754-52.2018.4.04.7000/PR, ora em comento, estão efetivamente instruídos 

com: os Termos de Acordo de Colaboração Premiada de Carlos Henrique Nogueira 

Herz (fl s. 26-39); um histórico pessoal escrito pelo próprio colaborador (fl s. 40-44); 

o Termo de Colaboração Sargeant Marine (fl s. 45-143); o Termo de Colaboração 

Vitol (fl s. 151-195); o Termo de Colaboração Trafi gura (fl s. 196-289); o Termo 

de Colaboração Glencore (fl s. 290-293); diversas anotações manuscritas do próprio 

colaborador (fl s. 364-450).

Os Termos de Colaboração Sargeant Marine, Vitol, Trafi gura e Glencore, com 

os quais, registre-se, a própria Defesa instruiu o presente recurso ordinário, 

incluem, cada qual, os depoimentos prestados pelo colaborador Carlos Herz 

perante a Polícia Federal e o Ministério Público Federal e os respectivos 

documentos de corroboração fornecidos por ele.

O recorrente, no entanto, segundo consta, pretende obter acesso não 

somente aos termos de colaboração e aos documentos correspondentes, os 

quais inequivocamente já estão inseridos nos autos, mas também pretende, 

nessa via, que o Ministério Público Federal seja determinado a apresentar 

a documentação que teria lastreado a primeva proposta de colaboração 

encaminhada espontaneamente pelo colaborador àquele órgão, bem assim o 

conteúdo das tratativas e negociações havidas entre o colaborador, seu defensor 

e o Parquet Federal em momento anterior à celebração do acordo.

Contudo, conforme se observou, a pretensão aviada pelo recorrente 

na espécie não encontra fundamento nem na legislação pertinente, nem na 

jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal colacionada na inicial do recurso 

e no presente agravo.

Com efeito, apenas o acordo de colaboração premiada, os termos de 

colaboração e a documentação correspondente é que se encaminham ao Juízo 

para homologação, nos termos do § 7º do art. 4º da Lei n. 12.850/13. Somente 

esses, portanto, têm o condão de constituir meio de prova e podem, assim, 

infl uir negativamente na esfera jurídica do acusado.

O entendimento fi rmado pelo c. Supremo Tribunal Federal no AgR no 

Inq. 4.405/DF, referido pelo recorrente, é o de que o acusado delatado e sua defesa 

técnica têm o direito de acessar o depoimento dos colaboradores e os documentos por eles 

fornecidos.
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Ora, é questão incontroversa nos presentes autos que o recorrente e sua defesa 

técnica têm amplo e efetivo acesso aos depoimento do colaborador Carlos Herz e ao 

material documental corroborativo que ele forneceu, consoante acabou de se demonstrar.

Não se verifi ca que o órgão acusatório tenha selecionado arbitrariamente 

quais termos de colaboração e documentos serão franqueados ao recorrente, 

visto que todos os elementos necessários ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório - em sua dimensão material e não meramente formal - estão 

incluídos nos autos e não há nenhum empecilho ao seu acesso.

Por esse motivo, revela-se também improcedente o pedido de declaração 

de nulidade do interrogatório do colaborador Carlos Henrique Nogueira Herz, 

porquanto, no momento de realização desse ato processual, o recorrente e sua 

defesa técnica já tinham acesso aos termos do acordo de colaboração premiada e 

às declarações anexas.

Dessa maneira, segundo se pode extrair da fundamentação da decisão 

combatida, uma vez que as decisões das instâncias ordinárias estão em harmonia 

com a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do c. Supremo Tribunal 

Federal sobre a matéria, contra a qual, na prática, se insurge o recorrente, a 

apreciação monocrática do recurso encontra amparo no art. 34, XVIII, alínea 

“b”, do RISTJ.

Por essas considerações, em que pese a ponderada argumentação do 

recorrente, não vislumbro razões para modifi cação da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 452.738-PI (2018/0130736-0)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Impetrante: Geovani Portela Rodrigues Bezerra e outro

Advogados: Gleuton Araújo Portela - CE011777

Geovani Portela Rodrigues Bezerra - PI008899

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

Paciente: J F dos S (Preso)
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EMENTA

Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação. 

Estupro com violência presumida. Vítima menor de 14 anos. 

Dosimetria. Afastamento pelo Tribunal de origem de três circunstâncias 

judiciais desfavoráveis. Culpabilidade do agente, circunstâncias e 

consequências do crime mantidos. Pena-base inalterada. Reformatio in 

pejus. Inocorrência. Culpabilidade acentuada. Maior grau de censura 

evidenciado. Consequências do crime. Motivação inidônea declinada. 

Fundamentação genérica. Flagrante ilegalidade evidenciada. Regime 

fechado mantido. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Writ não 

conhecido. Ordem concedida de ofício.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro 

Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal 

Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa 

Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, 

Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram 

orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo 

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

conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de 

fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de 

convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo 

às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da 

constitucionalidade dos critérios empregados, a fi m de evitar eventuais 

arbitrariedades. Assim, salvo fl agrante ilegalidade, o reexame das 

circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização 

da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por 

exigirem revolvimento probatório.

3. A Quinta Turma desta Corte consolidou entendimento no 

sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o 

regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos 

dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo 

da defesa, sem confi gurar ofensa ao princípio do ne reformatio in 

pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo 

Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na 

sentença e na exordial acusatória. Precedentes.
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4. Considerando que a culpabilidade deve ser compreendida 

como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor 

censurabilidade do comportamento do réu, no caso dos autos, o fato 

de o fato de o agente ter se valido da confi ança da família da vítima 

para entrar em sua residência e praticar o crime, permite, a toda 

evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois 

demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta 

penal superior.

5. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, “a 

fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo 

penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal.” (REsp 1.094.793/PR, Rel. 

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2013, 

DJe 12/06/2013).

6. Em relação às consequências do crime, que devem ser 

entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa 

de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material 

ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao 

inerente ao tipo penal. In casu, as possíveis consequências negativas 

que o delito causará à vítima, como citado na sentença, caracteriza-

se como circunstância inerente ou comum aos delitos de estupro, do 

mesmo modo que a “enorme chaga psíquica deixada na vítima”, foi 

explicitada no aresto impugnado sem que tenha sido demonstrada, de 

forma concreta sua existência, não justifi ca a majoração da reprimenda 

na primeira fase da dosimetria.

7. Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior 

a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais 

desfavoráveis, não há que se falar em fi xação do regime prisional 

semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 

2º, “b”, c/c § 3º, do Estatuto Repressor.

8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fi m de 

afastar a consideração das consequências do crime como circunstância 

desfavorável e reduzir a pena imposta ao paciente para 7 anos de 

reclusão, mantido o regime prisional fechado.
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ACÓRDÃO

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

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

por unanimidade, não conhecer do pedido e conceder “Habeas Corpus” de 

ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Joel 

Ilan Paciornik, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Brasília (DF), 04 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 12.8.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de habeas corpus substitutivo de 

recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. F. DOS S. 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses 

de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito 

previsto no art. 213, c/c art. 224, “a”, ambos do Código Penal (e-STJ, fl s. 27-34).

Interposta apelação, o Colegiado de origem deu parcial provimento ao 

recurso defensivo, apenas para afastar as circunstâncias desfavoráveis da conduta 

social, personalidade e motivos do crime. O aresto restou assim ementado:

Apelação criminal. Absolvição - impossibilidade. Materialidade e autoria 

evidenciada - provas roubustas. Crimes sexuais contra vulnerável. Desclassifi cação da 

conduta. Impossibilidade. Tipicidade da conduta restou sobejamente comprovada. 

Dosimetria da pena. Reanálise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do 

Código Penal. Necessidade. Circunstâncias judiciais favoráveis. Recurso parcialmente 

provido. (e-STJ, fl . 35).

Neste writ, os impetrantes alegam a ocorrência de reformatio in pejus, uma 

vez que a Corte Estadual, ao julgar o apelo exclusivo da defesa, apesar de ter 

afastado três circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, manteve a 

pena imposta ao paciente.
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Aduz que “deverá haver a exclusão da valoração negativa das circunstâncias 

do delito, haja vista a dupla valoração negativa pelo Tribunal ad quem da 

confi ança da família da vítima para perpetração do ilícito, devendo ser rechaçado 

tal recrudescimento a fi m de se evitar a incidência de bis in idem” (e-STJ, fl . 17).

Assevera, por fi m, que não foi explicitado no que consistiu o suposto abalo 

psicológico causada à vítima, razão pela qual deve ser afastada a circunstância 

judicial referente às consequências do delito.

Requer a concessão da ordem, liminarmente, para suspender o 

cumprimento da pena imposta ao paciente até o julgamento defi nitivo deste 

writ e, no mérito, que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão, para que seja 

reduzida a pena imposta ao paciente.

Indeferida a liminar (e-STJ, fl . 50), o Ministério Público Federal opinou 

pela concessão parcial da ordem (e-STJ, fl s. 75-79).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Esta Corte - HC 535.063/SP, 

Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o 

Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. 

Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, 

Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacifi caram orientação no 

sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

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

constatada a existência de fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Passo à análise das razões da impetração, de forma a verifi car a ocorrência 

de fl agrante ilegalidade a justifi car a concessão do habeas corpus, de ofício.

Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-

se necessário expor excertos da sentença condenatória e do acórdão da apelação, 

respectivamente:

[...] Crime de estupro

Considerando a culpabilidade comprovada sendo a conduta do réu altamente 

reprovável;

Considerando a ausência de antecedentes criminais nos autos;
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Considerando a conduta social não é boa respondendo também o réu por 

crime de violência doméstica;

Considerando que sua personalidade apresenta desvidos para o crime e se 

vale de superioridade de forma para subjegar vítimas mulheres;

Considerando que os motivo do crime não favorecem ao réu;

Considerando as circunstâncias desfavoráveis em que o crime foi praticado;

Considerando que o crime trará para a vítima consequências negativas;

Considerando ainda que a vítima não contribui com seu comportamento para 

a prática do delito;

Fixo-lhe a pena -base em 8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes.

Não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo dessa forma a pena defi nitiva em 8 (oito) anos e 06 seis meses de reclusão.

Fixado o quantum da pena defi nitiva, para o início do cumprimento da pena 

defi no o regime fechado (alínea “a”, § 2°, do art. 33 do CP). (e-STJ, fl . 34).

[...] De outro giro, não merece nenhum reparo a pena fi xada na sentença.

A pena -base foi fi xada em 08 (oito) e 06 (seis) meses de reclusão, em razão do 

magistrado sentenciante considerar como desfavoráveis a culpabilidade, conduta 

social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Código Penal, permite-se ao magistrado, na dosimetria da pena, dosar 

discricionariamente, dentro dos parâmetros legais, os oito requisitos previstos no 

dispositivo legal.

Nesse diapasão, já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de que “A dosimetria da pena obedece a certa discricionariedade, porque 

o Código Penal não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fi xação 

(AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 499.333 - SP, Relator: Min. Moura Ribeiro - 

Quinta Turma, julgado em 07 de agosto de 2014)”.

Assim, entendo adequado o aumento da pena -base pela culpabilidade do 

agente, considerada de reprovabilidade acentuada, uma vez que se valeu da 

confi ança da família da vítima.

No tocante ao vetor conduta social do agente, este diz respeito ao papel do 

réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da 

vizinhança, etc., devendo ser observado o comportamento do réu em sociedade.

A vida pregressa do indivíduo (processos em andamento, registros policiais e 

inquéritos) não se prestam a valorar negativamente essa circunstância, segundo 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
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Neste contexto, haja vista a consideração equivocada procedida pelo 

magistrado sentenciante, afasto a valoração negativa do vetor conduta social.

Também, não há elementos para aferir a personalidade do réu.

Os motivos são inerentes à espécie, qual seja, a satisfação da lascívia.

No que diz com as circunstâncias que envolveram a infração, correta a 

avaliação do magistrado singular, diante da forma ousada com que o fato foi 

praticado, tendo em vista que o réu utilizava-se do próprio lar da vítima, para 

a prática do crime, no momento em que os familiares desta se ausentavam da 

residência.

As consequências são, de fato, gravíssimas, diante da enorme chaga psíquica 

deixada na vítima.

Pelo exposto, em que pese a sentença recorrida tenha equivocadamente 

valorado os vetoriais da conduta social, personalidade e motivos, vislumbro que 

a pena -base fi xada, afastada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses em relação ao 

mínimo legal para a espécie delitiva, mostra-se adequada ao caso concreto, razão 

pela qual mantenho a pena base fi xada.

Na 2ª fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, bem 

como na 3ª fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, a pena 

defi nitiva foi fi xada bem próximo do mínimo legal, em 08 anos e 06 (seis) meses 

de reclusão, tudo fundamentada nas diretrizes do Código Penal.

Vale frisar, que o efeito devolutivo do recurso de apelação, autoriza o Tribunal, 

ainda que em recurso exclusivo da defesa, rever os critérios de individualização 

defi nidos na sentença penal condenatória, com nova ponderação acerca dos fatos 

e das circunstâncias judiciais, permitindo o redimensionamento da pena. Nesse 

caso, a existência de prejuízo deve ser aferida apenas em relação ao quantum fi nal 

da reprimenda.

In casu, não ficou configurada a ocorrência da reformatio in pejus, pois a 

pena, após ser redimensionada, com observância do critério trifásico de 

individualização, não fi cou defi nida em patamar superior ao estabelecido pelo 

Juízo monocrático. (e-STJ, fl s. 39-42).

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção 

judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas 

o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a 

fi m de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo fl agrante ilegalidade, o 

reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização 

da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem 

revolvimento probatório.
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A pena-base do paciente foi fi xada acima do mínimo legal por terem sido 

desfavoravelmente consideradas a culpabilidade, conduta social, personalidade, 

motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A defesa sustenta a ocorrência de reformatio in pejus, em razão de a Corte 

Estadual ter mantido a pena fi nal imposta ao paciente, apesar de ter afastado 

três circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas.

 No caso dos autos, a Corte Estadual afastou as circunstâncias judiciais 

referentes à conduta social, personalidade do agente e motivos do crime, 

mantendo como desabonadoras a culpabilidade, as circunstâncias do crime e 

suas consequências. Apesar disso, manteve o aumento efetivado na primeira fase 

da dosimetria e, por consequência, a pena defi nitivamente fi xada ao paciente.

A Quinta Turma desta Corte consolidou entendimento no sentido de que 

o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, 

lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda 

que em recurso exclusivo da defesa, sem confi gurar ofensa ao princípio do ne 

reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo 

Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e 

na exordial acusatória.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

Agravo regimental no habeas corpus. Tráfi co de entorpecentes. Dosimetria. 

Pleito de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. Agravo desprovido.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do 

indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário 

em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito 

em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a 

Turma sobre ela se pronuncie, confi rmando-a ou reformando-a.

II - Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de 

redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de 

droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem 

ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da 

incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfi co 

de entorpecentes.

III - In casu, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do 

tráfi co privilegiado, lastreada na grande quantidade e variedade de entorpecentes 

apreendidos, bem como no seu histórico criminal, elementos aptos a justifi car 

o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois 
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demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. A Terceira Seção 

desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no 

dia 14/12/2016, fi rmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações 

penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição 

de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente 

se dedica a atividades criminosas.

IV - A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se firmou no 

sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando 

instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões 

relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a 

individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção fi nal imposta ou para 

abrandar o regime inicial.

V - Na hipótese, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova 

ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em 

reformatio in pejus, desde que a situação fi nal do réu não seja agravada, como na 

espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada.

VI - É entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade 

de droga apreendida para a elevação da pena-base, na primeira fase da 

dosimetria, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º 

do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não confi gura bis in idem. Trata-se 

de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no 

qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade 

de droga “tanto na primeira fase de fi xação da pena, como circunstância judicial 

desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de 

diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (ARE n. 666.334/

RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 6/5/2014).

VII - No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar 

que o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 

2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo 

mais possível, portanto, a fi xação de regime prisional inicialmente fechado com 

base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos 

constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.

VIII - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que 

houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, 

lastreada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ante a grande quantidade de 

entorpecentes apreendidos, em consonância com o entendimento desta Corte, 

ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 

11.343/06.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 564.108/SP, Rel. Ministro Felix 

Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 19/5/2020, grifou-se);
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Agravo regimental no habeas corpus. Manutenção de casa de prostituição 

e submissão de adolescente à prostituição. Dosimetria. Continuidade delitiva. 

Fração de aumento. Critério. Número de infrações. Acórdão em harmonia com 

a jurisprudência desta Corte Superior. Recrudescimento do regime prisional. 

Fundamentação idônea. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus. 

Possibilidade de manutenção, no julgamento de apelação exclusiva da defesa, 

do regime mais gravoso com fundamentação diversa da empregada pelo juiz 

singular. Situação fi nal do acusado não agravada. Agravo regimental desprovido.

1. É fi rme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

o número de infrações cometidas deve ser considerado quando da escolha da 

fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, dentre os parâmetros 

previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo 1/6 para a hipótese de dois 

delitos até o patamar máximo de 2/3 para o caso de 7 infrações ou mais.

2. Na hipótese, foi considerado não apenas o número de vítimas (3 

adolescentes), mas também o período em que elas permaneceram na casa de 

prostituição (de setembro a 11 de outubro de 2013). Assim, assentado pelas 

instâncias ordinárias que o paciente praticou o crime de forma continuada, por 

diversas vezes, contra 3 diferentes vítimas, embora não seja possível precisar 

o número exato de infrações, não há falar em ilegalidade na adoção da fração 

de 1/2 de aumento e, em consequência, inexiste constrangimento ilegal a ser 

reparado pela presente via.

3. Defi niu a jurisprudência desta Corte que, para o estabelecimento de regime 

de cumprimento de pena mais gravoso do que comporta a pena, é necessária a 

apresentação de fundamentação específi ca, com base em elementos concretos 

extraídos dos autos, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 

do Código Penal.

4. No presente caso, apesar de ser o paciente primário, e a pena-base ter sido 

fi xada no mínimo legal, o Tribunal de origem apresentou motivação idônea para 

o recrudescimento do regime, uma vez que as circunstâncias do delito, praticado 

contra 3 vítimas, por considerável período de tempo, justifi cam o regime mais 

gravoso.

5. Nos termos da jurisprudência fi rme desta Corte Superior, não há se falar em 

reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da 

defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fi xação do regime 

prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação fi nal do condenado.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 555.103/SP, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 30/4/2020, 

grifou-se).

No tocante à culpabilidade do agente, a circunstância deve ser 

compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

654

menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verifi cação 

da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela 

prática ou não de delito. No caso dos autos, o fato de o agente ter se valido da 

confi ança da família da vítima para entrar em sua residência e praticar o crime, 

permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, 

pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta 

penal superior.

E o abuso de confi ança não se confunde com as razões que levaram à 

majoração da reprimenda pelas circunstâncias do crime, a qual foi embasada 

na forma ousada utilizada na prática delitiva, uma vez que o paciente aguardou 

o momento em que os familiares da vítima se ausentaram, para adentrar na 

residência, acordá-la e praticar conjunção carnal com a menor, não havendo que 

se falar, portanto, em bis in idem.

Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como 

o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial 

mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico 

tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

De acordo com o entendimento desta Corte Superior, “a fundamentação 

de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para 

considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal.” (REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado em 04/06/2013, DJe 12/06/2013).

No presente caso, observa-se que a sanção básica foi indevidamente 

majorada, pois, as possíveis consequências negativas que o delito causará à 

vítima, como citado na sentença, caracteriza-se como circunstância inerente ou 

comum aos delitos de estupro.

Ademais, a “enorme chaga psíquica deixada na vítima” foi explicitada no 

aresto impugnado sem que tenha sido demonstrada, de forma concreta sua 

existência, tanto que não consta dos autos laudo psicológico conclusivo a este 

respeito, tampouco depoimento da vítima ou de testemunhas acerca de efetivo 

abalo psicológico, não justifi ca a majoração da reprimenda na primeira fase da 

dosimetria.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

Habeas corpus substituto de recurso especial. Inadequação da via eleita. 

Estupro de vulnerável. Readequação típica. Importunação sexual. Impossibilidade. 
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Vítima menor de 14 anos. Presunção absoluta de violência. Dosimetria. Pena-base. 

Personalidade. Ausência de elementos concretos. Circunstâncias do crime. Bis in 

idem. Consequências do delito. Fundamentação genérica. Ordem concedida de 

ofício.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção 

deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do 

habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for 

passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de 

concessão da ordem, de ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade.

2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela impossibilidade de aplicação 

do art. 215-A do Código Penal na hipótese de estupro de vulnerável, porquanto a 

prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso confi gura o crime previsto no 

art. 217-A do Código Penal, independentemente de violência ou grave ameaça, 

bem como de eventual consentimento da vítima (AgRg no AREsp n. 1.361.865/

MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/3/2019).

- Ressalvado meu ponto de vista quanto à possibilidade de desclassifi cação do 

tipo penal do art. 217-A para o do art. 215-A, ambos do Código Penal, acompanho 

o entendimento de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, no sentido 

da impossibilidade de desclassifi cação, quando se tratar de vítima menor de 14 

anos, concluindo-se ser inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de 

ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, 

pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado 

o princípio da especialidade (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, Relator 

Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 6/3/2019) - 

(AgRg no AREsp 1.508.273/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 12/9/2019).

3. A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações 

excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento 

ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos 

e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 

12/3/2015).

4. As instâncias antecedentes não indicaram elementos concretos capazes de 

justificar a avaliação negativa da personalidade e das consequências do crime, 

limitando-se a fazer afi rmações genéricas, insufi cientes para supedanear o acréscimo 

decorrente dessas duas circunstâncias, razão pela qual devem ser excluídas do 

cálculo da pena-base.

5. O fato de o autor ter se aproveitado do relacionamento amoroso mantido 

com a avó da vítima para, com abuso de confi ança, cometer os delitos imputados 

confunde-se com os elementos que dão fundamento à agravante descrita no 

art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, devendo o acréscimo decorrente das 

circunstâncias do crime ser removido do cômputo da sanção.
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6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 

redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 553.234/SP, Rel. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 9/3/2020, grifou-se).

Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Estupro de vulnerável. Recurso 

ministerial. Dosimetria. Pena-base. Consequências do delito. Abalo psicológico. 

Elementos genéricos e inerentes ao tipo penal. Fundamentação inidônea. Agravo 

desprovido.

1. É assente nesta Corte Superior que a pena-base pode ser exasperada pelo 

magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a 

denotar maior reprovabilidade da conduta imputada.

2. Da mesma forma, “esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a 

referência inespecífica à ocorrência de trauma psicológico não é razão bastante 

para a valoração negativa das consequências do crime de estupro, uma vez que 

algum abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo penal em comento” (AgRg no 

HC 455.454/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado 

em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). (HC 468.010/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019)

3. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1.495.986/GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Quinta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 17/9/2019, grifou-se).

Nesse passo, resta evidenciada fl agrante ilegalidade em relação à primeira 

fase da dosimetria, da qual devem ser afastadas as consequências do crime.

Contudo, mantendo-se como desfavoráveis a culpabilidade do agente e 

as circunstâncias do crime, deve a pena-base ser mantida acima do mínimo 

legal. Considerando o aumento ideal de 1/8 por cada circunstância judicial 

negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente 

estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde, 

no caso do estupro praticado no ano de 2000, a 4 anos, chega-se ao incremento 

de cerca de 6 por cada vetorial desabonadora. Assim, permanecendo como 

desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, deve a pena ser fi xada em 7 anos de 

reclusão na primeira etapa do critério dosimétrico, a qual se torna defi nitiva, 

ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de 

pena.

Por fi m, em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 

anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, 

não há que se falar em fi xação do regime prisional semiaberto, por não restarem 

preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, “b”, c/c § 3º, do Estatuto Repressor.
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Ante o exposto, não conheço do writ, mas concedo habeas corpus, de ofício, a 

fi m de afastar a consideração das consequências do crime como circunstância 

desfavorável e reduzir a pena imposta ao paciente para 7 anos de reclusão, 

mantido o regime prisional fechado.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 110.733-RJ (2019/0095234-8)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Recorrente: Mario Marcelo Ferreira dos Santos Santoro (Preso)

Advogados: João Francisco Neto - RS147291

Paula Monteiro Barioni - RJ172579

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

EMENTA

Penal e Processo Penal. Recurso em habeas corpus. Crimes de 

homicídio qualifi cado e ocultação de cadáver praticados por brasileiro 

nato na Austrália. Prisão preventiva. Matéria não analisada pelo 

Tribunal de origem. Supressão de instância. Competência. Justiça 

Estadual x Justiça Federal. Competência da União. Relações com 

estados estrangeiros e cumprimento de tratados fi rmados (arts. 21, 

I e 84, VII e VIII, da CF). Interesse da União. Art. 109, IV, da CF. 

Cooperação jurídica internacional. Tratado de extradição entre o 

Brasil e a Austrália. Impossibilidade de extradição - art. 5º, LI, da 

CF. Obrigação de submeter o acusado a julgamento. Princípio do aut 

dedere aut indicare. Competência da Justiça Federal. Recurso em habeas 

corpus provido. Recomendação ao juízo competente de prioridade no 

reexame do alegado constrangimento ilegal da prisão preventiva.

1. Em relação ao pleito de aguardar o julgamento em liberdade, 

da análise dos autos, verifi ca-se que a irresignação da defesa não foi 

objeto de cognição pela Corte de origem, o que torna inviável a sua 
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análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de 

instância. Precedentes.

2. Cabe à União, segundo dispõem os arts. 21, I, e 84, VII e VIII, 

da Carta da República, manter relações com estados estrangeiros e 

cumprir os tratados fi rmados, fi xando-se a sua responsabilidade na 

persecutio criminis nas hipóteses de crimes praticados por brasileiros no 

exterior, na qual haja incidência da norma interna, no caso, o Direito 

Penal interno e não seja possível a extradição (art. 5º, LI, da CF).

3. No plano interno, em decorrência da repercussão das relações 

da União com estados estrangeiros e o cumprimento dos tratados 

internacionais firmados, surgem algumas regras de cooperação 

jurídica internacional passiva, como por exemplo, a competência 

desta Corte Superior para a homologação de sentenças estrangeiras 

e para a concessão de exequatur e a competência da Justiça Federal 

para a execução de rogatórias, a teor dos arts. 105 e 109, X, da CF. 

O procedimento de transferência de procedimento criminal deve ser 

considerado uma forma de cooperação passiva, equiparando-se às 

rogatórias quanto à atribuição e competência.

4. Aplicável, ao caso específi co, o Decreto n. 2.010/1996, que 

incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro o Tratado de Extradição 

entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 

Austrália, o qual estabelece que, na impossibilidade de extradição de 

nacional, há obrigação da parte requerida em submeter o acusado a 

julgamento perante a autoridade competente.

5. Tem-se a consagração do princípio do direito internacional 

aut dedere aut indicare ou extraditare vel iudicare, o qual busca evitar a 

ausência de punição às pessoas que cometem crimes fora do país de 

sua nacionalidade.

6. Dessa forma, compete à Justiça Federal o julgamento da ação 

penal que versa sobre crime praticado no exterior por brasileiro que 

reingressa em território nacional, o qual tenha sido transferido para 

a jurisdição brasileira, pela impossibilidade de extradição, aplicável, 

assim, o art. 109, IV, da CF.

7. Recurso em habeas corpus provido para declarar a competência 

do Juízo Federal da capital do Estado do Rio de Janeiro para o 

julgamento da ação penal. Recomenda-se ao Juízo competente 
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prioridade no reexame do alegado constrangimento ilegal da prisão 

preventiva.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao recurso, com recomendação, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, 

Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente: Dr. João Francisco Neto (p/recte)

Brasília (DF), 18 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 24.8.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de recurso ordinário em habeas 

corpus interposto por Mario Marcelo Ferreira dos Santos Santoro, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a 

competência da Justiça Estadual para processar e julgar os crimes de homicídio e 

ocultação de cadáver imputados ao paciente, cometido em Sidney, na Austrália.

Extrai-se dos autos que o recorrente, brasileiro nato, foi preso e denunciado, 

no Brasil, pela suposta prática do delito tipifi cado no art. 121, § 2º, I, III e VI, § 

2º-A, I e art. 211, na forma do art. 61, II, alínea “b” e 69, todos do Código Penal.

O ora recorrente suscitou perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca 

do Rio de Janeiro, exceção de incompetência, questionando a competência da 

Justiça Estadual para processar e julgar os delitos que lhes foram imputados, ao 

argumento de que se trata de extraterritorialidade condicionada, ex vi do art. 7º, 

II, “b” c/c o art. 2º, “a”, do CP, na medida em que possui dupla nacionalidade, 

italiana e brasileira.

O d. Juízo processante rejeitou a exceção de incompetência, ao argumento 

de que não basta o crime ter sido praticado no exterior por brasileiro para se 

afi rmar a competência federal, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses 

do art. 109 da Constituição Federal, nos termos da decisão de fl s. 32-34 (e-STJ).
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Dessa decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal 

fl uminense, que denegou a ordem, nos moldes da seguinte ementa:

Habeas corpus – Homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. 

Alvo da ação constitucional, a competência ao julgamento, considerando 

que o delito de homicídio, praticado pelo brasileiro no exterior, estaria, a afetar 

a comunidade internacional, levando à competência da Justiça Federal, por 

não ser admitida a extradição de brasileiros. Clausula aut dedere aut iudicare 

(extraditar ou julgar) a incidir, na recusa a extradição. Condição de brasileiro 

nato, que é causa da vedação constitucional à extradição, artigo 50, inciso LVII, da 

Constituição Federal, excepcionada o naturalizado, em crime comum, praticado 

anteriormente à naturalização, ou em envolvimento com o tráfico ilícito de 

entorpecentes; porém a nacionalidade não constitui óbice à sua responsabilidade 

criminal, por atos cometidos no estrangeiro, e assim entendendo os delitos penais. 

Princípio da jurisdição internacional, a delimitar os poderes do Estado. Na hipótese 

extraterritorialidade condicionada (artigo 72, II do CP) - Responsabilização que 

persiste, ainda que ultrapassando as fronteiras, dever de obrigar o nacional, a cumprir 

a lei-princípio da nacionalidade-entretanto pressupõe que a extradição, tenha sido 

requerida, e negada em decorrência de sua nacionalidade, o que estaria a conduzir 

a competência da Justiça Federal (artigo 109, IV da C.F). Solicitação que não ocorreu. 

Impetrante, que considera a norma disposta na Constituição Federal, artigo 21-I, 

como causa a apontar o interesse federal, na cooperação para a persecução de crimes 

cometidos no exterior, assim, como o artigo 109, III da C.F, a remeter à competência 

da Justiça Federal, em havendo tratado ou convenção sobre assistência jurídica 

reciproca ou sobre extradição, entretanto o julgamento da ação penal que versa 

sobre o crime cometido por nacional em país estrangeiro, ocorrerá quando houver 

a negativa da extradição, o que implica na transferência para à jurisdição federal 

(artigo 109, IV, da C.F). A cooperação jurídica internacional da qual a extradição, é um 

instrumento, recai sobre a pessoa do réu, objetivando que seja submetido à jurisdição 

do Estado requerente. E, por conseguinte à competência da Justiça Federal, quando 

venha a ser recusada. O auxilio direto, é instrumento de cooperação, e constitui 

providência, que não tem seu trâmite através das autoridades judiciais, não há ato 

jurisdicional, excetuado a hipótese, que aquela seja necessária, incidindo o artigo 

34 do CPC/2015, e assim competindo ao juiz federal, apreciar pedido de auxilio 

direto passivo, que demande prestação jurisdicional. A menção no HC, a expediente 

sigiloso do Coordenador Geral, da Coordenação Geral da Recuperação de Ativos, 

do Departamento de Recuperação de Ativo e Cooperação Jurídica Internacional da 

Secretaria Nacional de Justiça, e que é endereçado à Delegacia da Polícia Federal, 

não só, não foi anexado nesta ação constitucional, como também, não se realiza 

entre autoridades judiciais. Cuidando-se de auxilio direto (artigo 28 CPC/2015), não 

se exigindo decisão judicial, excetuado na hipótese mencionada (artigo 34 do CPC). 

E no que tange ao artigo 109, V da Constituição Federal, a jurisprudência do Tribunal 

Federal, assentou com a presença de dois requisitos; quais sejam, “... A existência de 

tratado ou convenção assinado e aprovado pelo Brasil” e “...que se trate de crime 
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à distância, com execução ou resultado em mais de um país” (TRF-4 RSE 5.538 SC 

2009.72.01.005538-0) cláusula aut dedere aut iudicare, incidência na impossibilidade 

de extradição, pressupondo recusa àquela. E assim, em não tendo, fi ncada se encontra, 

no momento, a competência da Justiça Comum por unanimidade e nos termos do 

voto do relator, foi denegada a ordem (e-STJ, fl s. 54-58).

Nesta sede, o recorrente alega, em suma, que “os crimes de homicídio 

e ocultação de cadáver são delitos que afetam duramente a comunidade 

internacional, aplicável o princípio da nacionalidade ou da personalidade ativa, 

pois como o direito brasileiro não admite a extradição de brasileiros, o que é 

princípio constitucional (art. 5°, LI da CF), haveria que se ter em conta que, 

nos termos do art. 109, IV da CF, a competência para o processo e julgamento 

é da Justiça Federal”, conforme entendido no CC 154.656/MG, desta Corte 

Superior.

Sustenta que, nos termos do art. 109, IV, da CF, há interesse da União em 

julgar crimes praticados no exterior, na medida em que cabe ao Estado nacional 

responder perante a comunidade internacional pelos ilícitos nos quais incorre, 

nos termos do art. 21, I, da CF, afi rmando que a responsabilidade de observância 

do princípio aut dedere aut iudicare (extraditar e julgar) é da União.

Pondera que há que se considerar o art. 109, III, da CF, segundo o qual são 

da competência da Justiça Federal as causas fundadas em tratado da União com 

Estado estrangeiro e como a regra que impõe ao Brasil a persecução criminal de 

delito cometido no exterior vem inscrita em tratados bilaterais ou convenções 

multilaterais, deve haver atuação processual do MPF e da Justiça Federal.

Aduz que há pedido expresso de cooperação internacional passiva, o que 

importa na transferência de procedimento criminal ou jurisdição, cabendo à 

Justiça Federal seu atendimento.

Entende que “se os Procuradores da República e os Juízes Federais são 

responsáveis por parte do processo (naqueles incidentes de cooperação penal 

passiva para produção de prova), devem ser responsáveis pelo todo, por toda 

a ação penal que venha a ser iniciada para persecução de delito cometido no 

exterior”.

Informa que “a transferência de procedimentos é também uma providência 

sujeita a cumprimento mediante rogatória ou auxílio direto, ambos de 

competência da Justiça Federal (art. 109, X, CF). Assim, sempre que um Estado 

estrangeiro pedir ao Brasil que assuma a jurisdição para a persecução de um 

determinado fato considerado criminoso, esse pedido passivo deve ser executado 

no Brasil como todos os demais, sujeitando-se à competência federal”.
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Verbera que se encontra juntado aos autos originários expediente fi rmado 

pelo Coordenador Geral do Departamento de Recuperação de Ativos e 

Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça dirigido à 

Polícia Federal erroneamente encaminhado ao Juízo estadual.

Arrazoa que o art. 33 da Lei n. 13.105/2015 atribui à AGU o cumprimento 

dos pedidos de auxílio direito (mutual legal assistance) pela razão de estar 

presente o interesse da União no atendimento das demandas estrangeiras e que 

os arts. 34 e 965 do novo CPC dizem, respectivamente, que compete ao juízo 

federal apreciar pedido de auxílio direito passivo e cumprir decisão estrangeira.

Continua afi rmando que “um brasileiro originário, suspeito de crime, não 

é entregue ao Estado estrangeiro requerente, caberá ao Brasil processá-lo em 

nosso território, mesmo por crime cometido inteiramente no exterior. Logo, esse 

tema de nacionalidade pode ser, por si só, o elemento defi nidor da competência 

federal quando for o fator determinante para a recusa a uma extradição relativa 

a brasileiro nato, situação da qual deriva o dever estatal (federal) de persecução 

penal do nacional”.

Defende que “a constatação da existência de interesse da União para o 

julgamento de tais crimes extraterritoriais mostra-se ainda na Lei 10.446/2002, 

que dá à Polícia Federal atribuição investigativa quando o crime tiver repercussão 

internacional (artigo 1°, caput)” (e-STJ, fl s. 83-98).

Justifi ca que o art. 88 do CPP traz regra de competência exclusivamente 

territorial, não se referindo à distribuição de tarefas entre a Justiça Federal e a 

Justiça Estadual.

Requer, ao fi nal, seja dado provimento ao presente recurso para que o 

postulante seja julgado pelo Juiz Federal, bem como, que possa aguardar o 

julgamento em liberdade.

Informações prestadas às fl s. 168/222 e 223-286 (e-STJ).

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso em 

habeas corpus (e-STJ, fl s. 151-157).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Busca, em síntese, o recorrente, 

brasileiro nato, que o julgamento dos delitos de homicídio qualificado e 
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ocultação de cadáver a ele imputados, praticados contra sua ex-companheira, 

Cecília Muller Haddad, cometidos em abril de 2018 em Sidney, na Austrália, 

sejam julgados pela Justiça Federal.

Inicialmente, em relação ao pleito de aguardar o julgamento em liberdade, 

da análise dos autos, verifi ca-se que a irresignação da defesa não foi objeto de 

cognição pela Corte de origem, o que torna inviável a sua análise nesta sede, 

sob pena de incidir em indevida supressão de instância, conforme reiterada 

jurisprudência desta Corte.

Nesse diapasão:

Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa voltada 

para a prática de delitos contra instituições financeiras. Prisão preventiva. 

Fundamentação. Supressão de instância. Excesso de prazo da custódia. 

Instrução criminal encerrada. Incidência do Enunciado n. 52 da Súmula do STJ. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. Agravo desprovido.

1. Não tendo a pretensão de reconhecimento da superação dos motivos do decreto 

preventivo, ou de sua substituição por medidas cautelares diversas, sido objeto de 

apreciação por parte do órgão colegiado da Corte a quo, não podem ser examinadas 

diretamente por este Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de 

instância. Tampouco se observa a existência de constrangimento ilegal patente, a 

justifi car a superação do referido óbice.

2. (...).

3. Incidência do enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, 

o qual dispõe que “encerrada a instrução criminal, fi ca superada a alegação de 

constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 545.675/MA, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 

19/12/2019, grifou-se)

Embargos de declaração no habeas corpus. Organização criminosa e tráfi co 

de drogas. Negativa de autoria e materialidade. Impossibilidade de dilação 

probatória em habeas corpus. Prisão preventiva. Substituição por prisão domiciliar. 

Supressão de instância. Tema não apreciado pelo Tribunal a quo. Não cabimento. 

Agravo improvido.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, em 

homenagem ao princípio da celeridade e economia processual.

2. A matéria relativa à substituição da prisão preventiva por domiciliar não foi 

objeto de análise do Tribunal de origem. Então, esse ponto não poderá ser conhecido 

por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
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(...).

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega 

provimento. (EDcl no HC 552.439/MG, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, 

julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020, grifou-se.)

Quanto à matéria de fundo, o Tribunal de origem assim se manifestou:

Descreve a inaugural acusatória conduta, em execução, praticada em outro 

país, por Brasileiro Nato. Prossegue em peças da ação penal com o retorno do 

ora paciente, ao Brasil logo após o crime, e na forma do ato judicial que decretou 

a prisão preventiva, do ora paciente, porque este último fugiu do país, em que 

aquele foi praticado; e que está, descrito na vestibular acusatória.

Traz o impetrante, a condição da nacionalidade do ora paciente, a invocar o 

interesse, que conduz à competência da Justiça Federal.

Certo é que, o artigo 109 da Constituição Federal, elenca as hipóteses, que 

defi nem a competência da Justiça Federal.

E o artigo 7º do CP, inciso II, trata da extraterritorialidade condicionada, 

uma vez preenchidas, em suas alíneas, estabelecidas. Em realidade, confi rma a 

responsabilização do nacional, na sua obrigação de cumprir as leis, e assim ao 

ingressar no Território Nacional, sujeita-se à sua aplicação.

Certo, ainda que a extradição de brasileiro, nato ou naturalizado, este último 

nos casos que, são excepcionalizados, é vedada pela Constituição Federal, porém 

subsistindo a sua sujeição à lei. Porém, para que seja atraída a competência 

da Justiça Federal (artigo 109, IV da CF), torna-se indispensável que o cidadão 

brasileiro tenha a sua extradição, sido requerida, pressupondo portanto, um 

processo extradicional, em que haja uma reclamação da pessoa, pelo País, onde 

praticada a infração penal, com prestação jurisdicional, o que, vale gizar, não foi 

requerido. Inexiste dúvida, de que a União, nos Termos do artigo 21, I e 84, VII e VIII 

da CF, compete manter relações com os Estados Estrangeiros, cumprir tratados, 

e fi rmando a sua responsabilidade na persecutio criminis, de crime praticado no 

estrangeiro por cidadão brasileiro, e assim, sujeitando-se ao Tribunal competente; 

mas, imperioso que haja anterior negativa à extradição à conduzir à competência 

da Justiça Federal, ou ato de cooperação internacional, em que indispensável a 

intervenção jurisdicional.

Aliás, a jurisprudência trazida pelo nobre impetrante, página digitalizada 3, 

é clara em apontar, a indispensabilidade do processo extradicional, quando em 

sua ementa, a ele remete, o ponto de atuação jurisdicional: É o seu teor, como 

consignado na inaugural da impetração.

1. Segundo dispõem os arts. 21, I, e 84, VII e VIII, da Carta da República, 

cabe à União manter relações com estados estrangeiros e cumprir os 
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tratados fi rmados, fi xando-se a sua responsabilidade na persecutio criminis 

nas hipóteses de crimes praticados por brasileiros no exterior, na qual haja 

incidência da norma interna, no caso, o Direito Penal interno e não seja 

possível a extradição. 61 (e-STJ Fl. 60) Documento recebido eletronicamente 

da origem

8 2. Segundo o art. 5º, LI, da CF, “nenhum brasileiro será extraditado, 

salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da 

naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afi ns, na forma da lei”. (...) 4. Compete à Justiça 

Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre 

crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferido para a jurisdição 

brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF.

E a referência a cooperação internacional, não resulta do enunciado, lançado 

em previsão na lei maior, mas sim que aquela tenha sido solicitada. É A extradição, 

um instrumento de cooperação jurídica internacional, que recai sobre a pessoa, 

objetivando que seja submetida à jurisdição do Estado requerente, a fincar 

a competência da Justiça Federal, quando venha a ser recusada. Hipótese da 

clausula aut dedere aut iudicare (extradite ou julgue).

E neste sucinto exame, cumpre realçar que, há outras formas de cooperação 

internacional, inclusive sem trâmite através das autoridades judiciárias, 

excetuando quanto ao disposto no artigo 34 do CPC/2015, quando, competir ao 

Juiz Federal, apreciar pedido de auxílio direto passivo, que demande prestação 

jurisdicional.

Por conseguinte, a cooperação jurídica internacional, que resulte em uma 

solicitação de medida judicial, administrativa ou investigativa, quando forme um 

processo, a demandar a prestação jurisdicional, torna latente a competência da 

Justiça Federal.

Sublinhando-se que, o impetrante não trouxe a presença desta solicitação 

internacional.

Prossegue-se, ao refutar os argumentos expendidos que a menção no HC, 

de um expediente sigiloso do Coordenador Geral, da Coordenação Geral da 

Recuperação de Ativos, do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 

Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça, e que é endereçado à 

Delegacia da Polícia Federal, não só, não foi anexado nesta ação constitucional, 

como também, no momento, não está se realizando entre autoridades judiciárias. 

Cuidando-se de auxílio direto (artigo 28 CPC/2015), não se exigindo decisão 

judicial, excetuado nas hipóteses mencionadas no artigo 34 do CPC. E, no que 

tange ao artigo 109, V da Constituição Federal, a delimitar a competência da 

Justiça Federal a jurisprudência do Tribunal Federal, assentou com a presença 

de dois requisitos; quais sejam, “... A existência de tratado ou convenção assinado 

e aprovado pelo Brasil” e “... Que se trate de crime à distância, com execução ou 

resultado em mais de um país” (TRF-4 RSE 5538 SC 2009.72.01.005538-0).
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Desta feita não havendo mostra de intervenção da autoridade judiciária, e em 

auxílio direto, inclusive nele entendo o processo extradicional, ao momento certo 

a competência, como fi ncada (e-STJ, fl s. 59-62).

Em relação à matéria em discussão, há precedentes desta Corte Superior, 

em que foi fi xada a competência da Justiça Estadual, para julgamento de delitos 

praticados por brasileiros inteiramente no exterior, na medida em que não se 

vislumbraria lesão aos interesses da União.

Nesse sentido, confi ram-se:

Conflito negativo de competência. Homicídios qualificados. Crimes 

perpetrados por brasileiro, juntamente com estrangeiros, na cidade de Rivera - 

República Oriental do Uruguai. Região fronteiriça. Vítimas. Policiais civis brasileiros. 

Residentes em Santana do Livramento/RS. Extraterritorialidade. Agente brasileiro, 

que ingressou no país. Último domicílio. Cidade de Ribeirão Preto/SP. O iter 

criminis ocorreu no estrangeiro.

1. Os crimes em análise teriam sido cometidos por brasileiro, juntamente com 

uruguaios, na cidade de Rivera - República Oriental do Uruguai, que faz fronteira 

com o Brasil.

2. Aplica-se a extraterritorialidade prevista no art. 7º, inciso II, alínea b, e § 2º, 

alínea a, do Código Penal, se o crime foi praticado por brasileiro no estrangeiro e, 

posteriormente, o agente ingressou em território nacional.

3. Nos termos do art. 88 do Código de Processo Penal, sendo a cidade de 

Ribeirão Preto/SP o último domicílio do indiciado, é patente a competência do 

Juízo da Capital do Estado de São Paulo.

4. Afasta-se a competência da Justiça Federal, tendo em vista a inexistência 

de qualquer hipótese prevista no art. 109 da Carta da República, principalmente, 

porque todo o iter criminis dos homicídios ocorreu no estrangeiro.

5. Confl ito conhecido para declarar a competência de uma das Varas do Júri da 

Comarca de São Paulo/SP.

(CC 104.342/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 12/08/2009, 

DJe 26/08/2009)

Confl ito negativo de competência. Inquérito policial que apura crime de furto 

perpetrado por brasileiro, contra vítima brasileira, ambos residentes no Japão. 

Iter criminis integralmente ocorrido no exterior. Regresso do agente ao país. 

Competência da Justiça Comum Estadual.

1. Aplica-se a extraterritorialidade prevista no art. 7º, inciso II, alínea b, e § 2º, 

alínea a, do Código Penal, se o crime foi praticado por brasileiro no estrangeiro e, 

posteriormente, o agente ingressou em território nacional.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 605-722, Julho/Setembro 2020 667

2. Nos termos do art. 88 do Código de Processo Penal, sendo a cidade de São 

Paulo/SP o último domicílio do indiciado, é patente a competência do Juízo da 

Capital do Estado de São Paulo.

3. Afasta-se a competência da Justiça Federal, tendo em vista a inexistência 

de qualquer hipótese prevista no art. 109 da Carta da República, principalmente, 

porque todo o iter criminis ocorreu no estrangeiro.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito do 

Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de São Paulo. (CC 

115.375/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe 

29/02/2012

No Supremo, temos dois julgados da Primeira Turma que concluíram que 

a prática de crime de homicídio por brasileiro nato no exterior não ofende bens, 

serviços ou interesses da União, sendo da Justiça Estadual a competência para 

processar e julgar.

Confi ram-se:

Competência. Homicídio. Exterior. Brasileiro nato. Justiça Estadual. A prática do 

crime de homicídio por brasileiro nato no exterior não ofende bens, serviços ou 

interesses da União, sendo da Justiça estadual a competência para processar e 

julgar. (AgR no RE n. 1.175.638, Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado 

em 2/4/2019, DJe 25/4/2019) 

Competência. Homicídio praticado por brasileiro no exterior. Tribunal do Júri 

estadual. O cometimento de crime por brasileiro no exterior, por si só, não atrai 

a competência da Justiça Federal, sendo neutra, para tal fi m, a prática de atos 

preparatórios no território nacional. (HC n. 105.461, Ministro Marco Aurélio, 

Primeira Turma, julgado em 29/3/2016, DJe 2/8/2016)

De outro lado, em se tratando de crime de falsidade documental cometido 

por brasileiro no exterior, em razão da negativa de extradição e do interesse da 

União em ver cumpridos tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte, 

já entendeu esta Corte, em confl ito de competência, de minha relatoria, que a 

competência para processamento e julgamento seria da Justiça Federal, verbis:

Conflito de competência. Crimes de falsificação de documento e uso de 

documento falso praticados por brasileiros em território estrangeiro. Cooperação 

internacional. Interesse jurídico da União. Relações com estados estrangeiros e 

cumprimento de tratados fi rmados (CF artigos 21, I, e 84, VII e VIII). Competência 

da União. Tratado de extradição entre o governo da República Federativa do 

Brasil e o governo da República Portuguesa. Inadmissibilidade de extradição. 
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Pessoa reclamada. Nacional da parte requerida obrigação de submeter o infrator 

a julgamento. Confl ito de competência conhecido. Declarada a competência do 

juízo suscitado.

1. Segundo dispõem os arts. 21, I, e 84, VII e VIII, da Carta da República, cabe à 

União manter relações com estados estrangeiros e cumprir os tratados fi rmados, 

fi xando-se a sua responsabilidade na persecutio criminis nas hipóteses de crimes 

praticados por brasileiros no exterior, na qual haja incidência da norma interna, 

no caso, o Direito Penal interno e não seja possível a extradição.

2. Segundo o art. 5º, LI, da CF, “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o 

naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de 

comprovado envolvimento em tráfi co ilícito de entorpecentes e drogas afi ns, na 

forma da lei”.

3. Aplicável no caso específi co, o Decreto n. 1.325/1994, que incorporou ao 

ordenamento jurídico brasileiro o Tratado de Extradição entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, no qual 

estabelece, na impossibilidade de extradição por ser nacional da parte requerida, 

a obrigação de “submeter o infrator a julgamento pelo Tribunal competente e, em 

conformidade com a sua lei, pelos fatos que fundamentaram, ou poderiam ter 

fundamentado, o pedido de extradição” (art. IV, 1, do Tratado de Extradição).

4. Compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal 

que versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferida para a 

jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF.

5. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 1ª Vara 

de Governador Valadares - SJ/MG, o suscitado.

(CC 154.656/MG, de minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 25/04/2018, 

DJe 03/05/2018)

Trago, ainda, à colação outros julgados desta Corte Superior, nesse sentido:

Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime praticado 

por brasileiro nato em território estrangeiro. Homicídio. Extradição requerida 

pelo Paraguai. Indeferimento pelo STF. Competência para a ação penal no Brasil. 

Justiça Federal. Cooperação internacional. Interesse jurídico da União. Relações 

com estados estrangeiros e cumprimento de tratados fi rmados (CF/88, arts. 21, 

I, e 84, VII e VIII). Competência da União. Tratado de extradição entre a República 

Federativa do Brasil e os Estados partes do Mercosul. Competência da Justiça 

Federal firmada. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário em 

habeas corpus desprovido.

I - “Compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal 

que versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferida para a 

jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF.” (CC 

154.656/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 03/05/2018, grifei).
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II - In casu, o v. acórdão fixou a competência da Justiça Federal para 

o julgamento da ação penal em que o recorrente, que é brasileiro nato, foi 

denunciado pela prática de homicídio de cidadão paraguaio, ocorrido no 

Paraguai, e teve o pedido de extradição indeferido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em razão de sua condição de nacional.

III - Aplicável ao caso, o Decreto n. 4.975/2004, que incorporou ao ordenamento 

jurídico brasileiro o Tratado de Extradição entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e os Estados partes do Mercosul, no qual estabelece que, na 

impossibilidade de extradição do acusado por ser nacional da parte requerida, 

a obrigação de “promover o julgamento do indivíduo” (art. 11.3, do Tratado de 

Extradição). A competência da Justiça Federal para processar o feito se extrai 

da matéria - cooperação internacional, com esteio no art. 109, III, IV e X, da 

Constituição Federal.

IV - Compete à União manter relações com estados estrangeiros e cumprir os 

tratados fi rmados, fi xando-se a sua responsabilidade na persecutio criminis nas 

hipóteses de crimes praticados por brasileiros no exterior, na qual haja incidência 

da norma interna, e não seja possível a extradição, segundo dispõem os arts, 21, I, 

e 84, VII e VIII, da Constituição Federal.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 97.535/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Agravo regimental em embargos de declaração em recurso especial. Direito 

Penal e Processo Penal. Tribunal do Júri. Pronúncia. Crime praticado por brasileiro 

no exterior. Triplo homicídio cometido em Portugal contra vítimas brasileiras. 

Julgamento da Terceira Seção (CC n. 167.770/ES). Acatamento do entendimento 

do colegiado. Cabimento. Fixação da competência da Justiça Federal.

1. Em recente julgado (CC n. 167.770/ES), a Terceira Seção entendeu que 

compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que 

versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferido para a 

jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF (CC 

n. 154.656/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 3/5/2018) - (RHC n. 

88.432/AP, Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, DJe 8/3/2019).

2. Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o 

aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da retifi cação de julgado 

que se apresenta omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 

do CPP). Entrementes, excepcionalmente, esse recurso pode servir para amoldar 

o julgado à superveniente orientação jurisprudencial, sobretudo em atenção 

à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, efi cácia da 

prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior (EDcl no 

REsp n. 1.788.404/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 

29/11/2019).
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3. Extrai-se dos autos que os princípios do contraditório e da ampla defesa 

foram adequadamente observados durante o trâmite processual, logo, para 

possível declaração de nulidade, indispensável a demonstração do prejuízo 

sofrido pela parte - pas de nulitté sans grief (AgRg nos EDcl no REsp n. 721.555/PI, 

Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 

18/4/2011).

4. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão 

agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo 

prosperar o presente agravo.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1.821.912/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 

Sexta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

A mais recente decisão da Terceira Seção é no sentido de que compete 

à Justiça Federal o processamento e julgamento da ação penal que versa sobre 

crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferido para a jurisdição 

brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF.

Confi ra-se:

Conflito negativo de competência. Justiça Federal x Justiça Estadual. 

Ação penal. Brasileiro nato acusado de homicídio praticado em Portugal. 

Impossibilidade de extradição: art. 5º, LI, da CF. Acordo de extradição entre Brasil 

e Portugal: Decreto 4.975/2004, art. 1, IV. Competência extraterritorial para o 

julgamento da ação penal no Brasil: art. 7º, II, “b”, do CPP. Competência da Justiça 

Federal fundada no art. 109, IV, da CF. Interesse da União decorrente de suas 

atribuições de representar o Brasil em todas as questões envolvendo relações 

internacionais e cooperação jurídica internacional.

1. O Brasil possui acordo de extradição com Portugal (Decreto n. 4.975/2004), 

no qual se estabelece (art. 1, IV) que, na impossibilidade de extradição do agente, 

por ser ele nacional da parte requerida (o que ocorre, in casu, já que o art. 5º, LI, da 

CF proíbe a extradição de brasileiro nato), estará obrigado o Estado requerido a 

“submeter o infrator a julgamento pelo Tribunal competente e, em conformidade 

com a sua lei, pelos fatos que fundamentaram, ou poderiam ter fundamentado, o 

pedido de extradição”.

2. A mera existência de acordo ou tratado internacional de extradição vigente 

no Brasil, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal para julgar ação 

penal na qual brasileiro é acusado do cometimento de crime no exterior, visto 

que a competência federal defi nida no art. 109, V, da CF demanda, também que 

seja verifi cável a transnacionalidade do delito, seja dizer, a constatação de que o 

crime teve iniciada a execução em um país estrangeiro e seu resultado ocorreu ou 

deveria ter ocorrido no Brasil, ou vice-versa.
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3. Se o delito praticado por brasileiro teve início e consumação em Estado 

estrangeiro, inviável o estabelecimento da competência federal para o seu 

julgamento com base no art. 109, V, da CF.

4. Isso não obstante, é possível estabelecer a competência extraterritorial 

criminal para o julgamento de delito cometido por brasileiro no exterior, 

com amparo no art. 109, IV, da CF, que descreve a competência federal para o 

julgamento de infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou 

interesse da União.

O interesse da União na persecução penal de delitos praticados por brasileiro 

no exterior advém da atribuição constitucional da União para representar a Nação 

nas relações com Estados estrangeiros (arts. 21, I, e 84, VII e VIII, da CF) e para 

cumprir tratados internacionais, competência essa da qual derivam, entre outros 

aspectos, algumas regras da cooperação jurídica internacional passiva (que tem 

lugar quando um Estado Requerido recebe de outro, Requerente, um pedido de 

cooperação), como, por exemplo, a competência desta Corte para a homologação 

de sentenças estrangeiras e para a concessão de exequatur, e a competência da 

Justiça Federal para execução de cargas rogatórias (art. 109, X, CF). Precedentes 

do STJ.

5. Em síntese: a) compete à União manter relações com estados estrangeiros 

e cumprir os tratados fi rmados, fi xando-se a sua responsabilidade na persecutio 

criminis nas hipóteses de crimes praticados por brasileiros no exterior, na qual haja 

incidência da norma interna, e não seja possível a extradição, segundo dispõem 

os arts, 21, I, e 84, VII e VIII, da Constituição Federal (RHC 97.535/RS, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 1º/8/2018); b) compete à 

Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime 

praticado no exterior, o qual tenha sido transferida para a jurisdição brasileira, por 

negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF (CC 154.656/MG, Rel. Ministro 

Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe 3/5/2018).

No mesmo diapasão: RHC 88.432/AP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, 

julgado em 19/2/2019, DJe 8/3/2019; HC 95.595/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis 

Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 2/10/2018; AgRg no RHC 102.211/

SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 12/8/2019.

6.Ainda que se revele conveniente à segurança jurídica, o alinhamento do 

entendimento jurisprudencial desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a 

manifestação de uma única Turma do STF a respeito do tema em sentido diverso 

do adotado nesta Corte, em apenas dois precedentes e por maioria, não constitui 

dissenso representativo suficiente para justificar a revisão do entendimento 

assentado sobre a questão de maneira unânime na Terceira Seção desta Corte. A 

prudência demanda pelo menos uma manifestação mais representativa da Corte 

Suprema (seja por meio de suas duas Turmas ou do Plenário) sobre o assunto, 

para que se cogite de revisar o entendimento anteriormente estabelecido nesta 

superior instância.
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7. Confl ito de competência conhecido, para declarar a competência do Juízo 

Federal da 2ª Vara criminal da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, o 

suscitante, para o julgamento da ação penal.

(CC 167.770/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, 

julgado em 27/11/2019, DJe 05/12/2019, grifou-se.)

É pertinente trazer à baila a redação dos arts. 21, I, 84, VII e VIII e 109 da 

CF:

Art. 21. Compete à União: I - manter relações com Estados estrangeiros e 

participar de organizações internacionais;

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: VII - manter 

relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo 

do Congresso Nacional.

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 

estrangeiro ou organismo internacional;

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, 

serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar 

e da Justiça Eleitoral;

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução 

de carta rogatória, após o “exequatur”, e de sentença estrangeira, após a 

homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, 

e à naturalização.

Com efeito, cabe à União, segundo dispõem os arts. 21, I, e 84, VII e VIII, 

da Carta da República, manter relações com estados estrangeiros e cumprir 

os tratados fi rmados, fi xando-se a sua responsabilidade na persecutio criminis 

nas hipóteses de crimes praticados por brasileiros no exterior, na qual haja 

incidência da norma interna, no caso, o Direito Penal interno e não seja possível 

a extradição (art. 5º, LI, da CF), como na hipótese vertente.

No plano interno, em decorrência da repercussão das relações da União 

com estados estrangeiros e o cumprimento dos tratados internacionais fi rmados, 

surgem algumas regras de cooperação jurídica internacional, como por 

exemplo, a competência desta Corte Superior para a homologação de sentenças 

estrangeiras e para a concessão de exequatur e a competência da Justiça Federal 

para a execução de rogatórias, a teor dos arts. 105 e 109, X, da CF.
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O procedimento de transferência de procedimento criminal deve ser 

considerado uma forma de cooperação passiva, equiparando-se, dessarte, às 

rogatórias quanto à atribuição e competência:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: i) a homologação de 

sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias;

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução 

de carta rogatória, após o “exequatur”, e de sentença estrangeira, após a 

homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, 

e à naturalização;

Registre-se, ainda, que o Novo Código de Processo Civil, que trata da 

questão da cooperação jurídica internacional, em seu art. 34, estabelece a 

competência do Juiz Federal do lugar em que deva ser executada a medida 

apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade 

jurisdicional.

Aplicável, ao caso específi co, o Decreto n. 2.010/1996, que incorporou ao 

ordenamento jurídico brasileiro o Tratado de Extradição entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da Austrália, o qual estabelece:

1 - A Parte requerida não será obrigada a conceder a extradição de uma 

pessoa que seja seu nacional, mas a extradição de seus nacionais estará sujeita à 

legislação aplicável desse Estado.

2 - Quando uma Parte recusar a extradição com base no parágrafo 1 deste 

artigo, deverá submeter o caso a suas autoridades competentes a fi m de que 

possam ser instaurados os procedimentos para julgamento da pessoa em relação 

a todos e quaisquer crimes pelos quais esteja sendo solicitada a extradição. A 

referida Parte informará à Parte requerente sobre qualquer ação empreendidas e 

o resultado de qualquer processo. A nacionalidade será determinada no momento 

em que o crime, pelo qual a extradição for solicitada, tendo sido cometido. (art. 5 

do Tratado de Extradição).

Tem-se a consagração do princípio do direito internacional aut dedere aut 

indicare ou extraditare vel iudicare, o qual busca evitar a ausência de punição às 

pessoas que cometem crimes fora do país de sua nacionalidade.

Convém trazer à colação, ainda que, o Juízo da 2ª Vara Criminal – II 

Tribunal do Júri do Rio de Janeiro informa que houve solicitação de cooperação 

jurídica internacional onde ambos os países – Brasil e Austrália – formularam 

pedido de auxílio jurídico mútuos, consoante se observa:
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Inicialmente, coube ao Governo Australiano, por intermédio da Secretaria 

Nacional de Justiça - mais precisamente do Departamento de Recuperação de 

Ativos e Cooperação Jurídica Internacional -, solicitar prestação de assistência 

mútua (nos termos do ofício 18/4272, datado de julho de 2018), objetivando 

obtenção de material probatório para auxiliar na investigação em curso naquele 

país, conforme explicitado no requerimento de fl s. 365/383 (cópias em anexo). 

Por seu turno, o Departamento de Recuperação de Ativos acionou a INTERPOL, 

que, às fl s. 361, dirigiu o ofício n. 195/2018 a este Juízo, intitulado como pedido de 

cooperação jurídica (cópia anexada).

Em 31/08/2018, este Juízo não só analisou, pormenorizada e individualmente, 

cada pedido contido na solicitação de assistência mútua formulada pelo Governo 

Australiano, como, também, atendendo requerimento do Assistente de Acusação 

e do Parquet, determinou expedição de ofício à Autoridade Central Australiana 

pleiteando o encaminhamento, na íntegra, da investigação em curso naquele país 

(em anexo, cópia da referida decisão - fl s. 486/488). Como frutos da Solicitação de 

Cooperação Jurídica elaborada por este Juízo e dirigida ao Governo da Austrália, 

vieram aos autos os documentos e provas mencionados nos ofícios n. 7.774/2018 

e 8.599/2018, bem como no e-mail de fl s. 754, todos através do Ministério da 

Justiça, conforme cópias que seguem anexas. (e-STJ, fl . 225)

Dessa forma, repise-se que, a União tem interesse em representar o Brasil 

em todas as questões que envolvem relações internacionais e cooperação jurídica 

internacional.

Nesse sentido, segue o seguintes julgado:

Recurso em habeas corpus. Operação fronteira/resposta integrada. Roubos 

com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, latrocínio, sequestro 

ou cárcere privado. Crimes iniciados por brasileiro(s) no exterior (Paraguai) 

e continuados em solo pátrio com prática de novos crimes graves. Alegação 

de incompetência da Justiça Federal Nacional e de negativa de prestação 

jurisdicional. Não ocorrência. Parecer acolhido.

1. Caso em que o Juízo Federal julgou improcedente a exceção de 

incompetência arguida pela defesa do ora recorrente, acusado de praticar os 

crimes tipifi cados nos arts. 157, § 3º, e 7º, II, b (roubo circunstanciado e latrocínio) 

e 148 (sequestro ou cárcere privado), do Código Penal, ao fundamento de que os 

fatos praticados no Brasil, enquanto desdobramentos do latrocínio inicialmente 

perpetrado no Paraguai, justifi cariam a fi xação da competência na Justiça Federal 

de Foz do Iguaçu/PR, com jurisdição sobre os locais onde se deram os aludidos 

confrontos e a prática das outras infrações (art. 70 do CPP). Também motivou seu 

decisum na existência de conexão entre os crimes supostamente praticados pelo 

recorrente e pelos corréus (art. 76, I, II, e III, do CPP), devendo ainda ser avaliada 

a questão da continência, pois todos os acusados nos autos da ação penal são 

acusados pela mesma infração (art. 77, I, do CPP).
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2. Diante do complexo contexto dos fatos que deram ensejo à ação penal, 

não há falar em negativa de prestação jurisdicional por não ter o Tribunal a quo 

conhecido do writ ajuizado para questionar aquele decisum. De fato, a ilegalidade 

apta a justifi car a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação 

evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão 

no acervo probatório constante de ação penal. E, na espécie, para se concluir 

pela incompetência da Justiça Federal de Foz do Iguaçu seria imprescindível o 

revolvimento de fatos e de provas.

3. No caso, não há constrangimento ilegal evidente, pois há jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça dispondo que aplica-se a extraterritorialidade prevista 

no art. 7º, inciso II, alínea b, e § 2º, alínea a, do Código Penal, se o crime foi praticado 

por brasileiro no estrangeiro e, posteriormente, o agente ingressou em território 

nacional e que o crime cometido, no estrangeiro, contra brasileiro ou por brasileiro, 

é da competência da Justiça Brasileira e, nesta, da Justiça Federal, a teor da norma 

inserta no inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal, por força dos princípios da 

personalidade e da defesa, que, ao lado do princípio da justiça universal, informam 

a extraterritorialidade da lei penal brasileira (Código Penal, artigo 7º, inciso II, alínea 

b, e parágrafo 3º) e são, em ultima ratio, expressões da necessidade do Estado de 

proteger e tutelar, de modo especial, certos bens e interesses.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 95.595/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

18/09/2018, DJe 02/10/2018, grifou-se)

Assim, compete à Justiça Federal o julgamento da ação penal que versa 

sobre crime praticado no exterior por brasileiro que reingressa em território 

nacional, o qual tenha sido transferido para a jurisdição brasileira, pela 

impossibilidade de extradição, aplicável, assim, o art. 109, IV, da CF.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso em habeas corpus para declarar 

a competência do Juízo Federal da capital do Estado do Rio de Janeiro (art. 88 

do CPP) para o julgamento da ação penal. Recomenda-se ao Juízo competente 

prioridade no reexame do alegado constrangimento ilegal da prisão preventiva.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 121.915-SP (2019/0373023-8)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik
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Recorrente: Jeff erson Adalberto da Silva

Advogados: Rogério Seguins Martins Junior - SP218019

Lucas Andreucci da Veiga - SP329792

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Recurso ordinário em habeas corpus. Associação criminosa, 

estelionato e falsifi cação de documento público. Prisão preventiva 

revogada. Imposição de medidas cautelares alternativas. Garantia 

da ordem pública. Necessidade e proporcionalidade das medidas. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. Recurso desprovido.

1. A aplicação de medidas cautelares alternativas, como forma 

de substituição da segregação, exige a presença dos mesmos requisitos 

exigidos para a prisão preventiva, uma vez que buscam o mesmo fi m, 

apenas por intermédio de mecanismo menos traumático. No caso dos 

autos, a custódia preventiva imposta ao ora recorrente foi escorada em 

fundamentos concretos, ressaltando, inclusive, a gravidade concreta do 

delito, ante as circunstâncias da ação delituosa. Contudo, reconhecida 

a desproporcionalidade da medida mais gravosa e a sufi ciência da 

imposição de medidas menos drásticas, foram aplicadas algumas 

medidas cautelares alternativas.

2. O próprio texto legal (art. 319 e incisos) indica a fi nalidade 

da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma vez 

preenchidos os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade 

do indivíduo, mostra-se prescindível exigir que o magistrado proceda 

ao exaurimento da motivação que o levou a escolher cada uma das 

restrições, sem que isso confi gure descumprimento do art. 93, inciso 

IX, da Constituição Federal – CF/88.

3. A imposição das medidas cautelares verifi cadas na hipótese 

não se mostra desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto, 

mormente quando se cuida de conduta delitiva grave como visto em 

linhas pretéritas.

4. Recurso ordinário desprovido.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso.

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

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Sustentou oralmente: Dr. Lucas Andreucci da Veiga (p/recte).

Brasília (DF), 25 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 31.8.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de recurso ordinário em 

habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Jeff erson Adalberto da Silva 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do 

HC n. 2175707-84.2019.8.26.0000.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e 

denunciado pela suposta prática dos delitos tipifi cados nos artigos 288, caput, 

297, c/c o art. 29, e 171, caput, c/c o art. 29, todos na forma do art. 69 do 

Código Penal – CP (associação criminosa, falsifi cação de documento público e 

estelionato). Posteriormente foi deferida a substituição da prisão por medidas 

cautelares previstas no art. 319, incisos I, II, IV e V, do Código de Processo 

Penal – CPP, bem como arbitrou-se fi ança.

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

o qual denegou a ordem nos termos do acórdão de fl s. 174/180.

No presente recurso, busca a revogação das medidas cautelares, sob o 

argumento de que a fi ança se mostrou sufi ciente para assegurar a participação 

do réu no decorrer do processo.
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Afi rma que seu deslocamento até a comarca de Mairinque/SP é longo e 

dispendioso, o que lhe é desfavorável, razão pela qual postula que seja autorizada 

a sua apresentação na comarca de seu domicílio.

Pugna, assim, em liminar e no mérito, a revogação das medidas cautelares 

previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer que 

seja autorizado a comparecer na comarca de seu domicílio.

A liminar foi indeferida às fl s. 208/209. Informações prestadas às fl s. 

215/329 e 330/331. O Ministério Público Federal opinou pela desprovimento 

do recurso em parecer acostado ás fl s. 335/338.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Conforme relatado, busca-se, 

no presente recurso, a revogação das medidas cautelares impostas ao recorrente. 

Por oportuno, segue a transcrição da decisão que decretou a prisão preventiva do 

acusado:

Conforme se verifica nos autos, foram ajuizadas diversas demandas a partir 

de dados e documentação falsos, como intuito de obter a liberação de veículos 

que se encontravam apreendidos no pátio localizado nesta cidade, por força de 

determinação policial ou de um juízo criminal. Observa-se, ainda, que a fraude 

praticada na esfera cível tinha início quando fracassavam as tentativas de liberação 

dos veículos na seara criminal competente.

As ações não foram ajuizadas apenas nesta Comarca, mas em todo o Estado 

de São Paulo, circunstância que evidencia a grave violação da ordem pública e o 

grande risco deque, em liberdade, os investigados voltem à prática delitiva. O risco, 

convém ponderar, não meramente abstrato. De fato, além das inúmeras ações 

ajuizadas nas seara criminal nas mais diversas comarcas, necessário considerara 

extensa documentação relativa a outros processos, a apontar para uma sofi sticada 

organização voltada para prática de crimes, que conta, inclusive, com divisão de 

tarefas bem defi nidas.

Com efeito, pelo que se verifi ca nos autos, o grupo investigado dividia-se entre os 

advogados que promoviam as demandas, os indivíduos encarregados de atuar como 

depositários e, por fi m, as pessoas encarregadas da falsifi cação dos documentos.

Necessário considerar, ainda, que, durante os trabalhos de busca, foram 

apreendidas armas, o que reforça a conclusão pela necessidade da prisão para 

garantia da ordem pública.
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Não se olvide, ainda, que a custódia cautelar se faz necessária para assegurar a 

regularidade da instrução processual a ser oportunamente inaugurada, evitando-

se que as testemunhas sejam por indevidamente infl uenciadas, prejudicando a 

colheita da prova (fl s. 61/62).

O Juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória, mediante a 

aplicação de medidas alternativas, sob a seguinte fundamentação:

Analisando mais detalhadamente os autos, bem como considerando os 

argumentos expostos pelas defesas no apenso de prisão temporária, verifico a 

possibilidade da substituição da prisão por medidas cautelares nos termos art. 319 

do CPP.

Por outro lado, tendo em vista os fundamentos expostos às fls. 2.087/2.090, 

sobretudo no que diz respeito a possibilidade dos réus evadirem-se e, assim, 

frustrarem a aplicação da lei penal, possível o arbitramento de fi ança como forma de 

garantia real, que assegura o comparecimento dos réus a todos os atos do processo.

Assim, presentes os requisitos legais concedo a liberdade provisória aos réus 

Adenilson Fernandes, Adriano Dantas Rodrigues, Douwyl Carlos Monteiro, Jeff erson 

Adalberto da Silva, David Wilkercz, da Silva, Isaías Florentino de Almeida e Jeff erson 

Silva de Araújo, mediante pagamento de fi ança de 03 (três) salários mínimos, para 

cada réu. Aplico, ainda, as medidas previstas no artigo 319, incisos I, II e IV, V, e VIII do 

CPP com a nova redação dada pela Lei 12.403/2011 (comparecimentos bimestrais).

Com o pagamento expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor 

dos réus, devendo os réus comparecerem em cartório no primeiro dia útil 

subsequente ao seu cumprimento para firmar o termo de compromisso das 

cautelares, sob pena de revogação do benefício (fl s. 112/113).

O Tribunal a quo manteve as medidas cautelares alternativas impostas nos 

seguintes termos:

Constata-se que o Paciente foi denunciado como incurso nas penas dos art. 

288, caput, art. 297, c.c. art. 29, art. 171, caput, c.c. art. 29, todos na forma do art. 

69, todos do Código Penal, sendo-lhe impostas as medidas cautelares previstas 

no art. 319, I, II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, em decisão proferida em 

20.10.2017, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (fl s. 42).

Primeiramente, insta consignar que o decreto de medidas cautelares diversas da 

prisão, acostada às fl s. 112/113, encontra-se devidamente fundamentada, atendendo 

ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

Importante salientar que, conforme dispõe o art. 282, do Código de Processo 

Penal, as medias cautelares “deverão ser aplicadas observando-se: I - a necessidade 

para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos 
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expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação 

da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do 

indiciado ou acusado”.

No caso em apreço, ao invés de manter a prisão preventiva do ora Paciente, o 

Juízo de primeiro grau optou pela aplicação de medidas cautelares alternativas 

ao cárcere.

Frise-se que as circunstâncias em que praticados os crimes evidenciam a 

perigosidade incomum de seu autor, mostrando-se, no caso, recomendável ao menos 

a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, amparada pela garantia da 

ordem pública e efetiva aplicação da lei penal, de maneira a evitar que persista na 

prática de atos que continuem pondo em risco a paz social.

Ademais, o Paciente responde a processo instaurado por infração a crimes 

patrimoniais, contra fé pública e, ainda, associação criminosa, que por si só, já nos 

remete a penas mais rigorosas, compatíveis com a natureza grave das condutas, não 

sendo recomendável a revogação das medidas cautelares, eis que o Paciente poderia 

esquivar-se da aplicação da lei penal (fl s. 177/179).

Quanto ao ponto, é certo que, nos termos do art. 93, inciso IX, da 

Constituição Federal – CF, a fundamentação das decisões judiciais constitui 

elemento absoluto de validade e, consequentemente, caracteriza pressuposto 

de efi cácia dos atos decisórios. Dessa forma, decisões carentes de fundamento 

devem ser expurgadas do ordenamento jurídico por afrontarem determinação 

constitucional.

A inserção das medidas cautelares alternativas no direito brasileiro deu-

se por meio da Lei n. 12.403/2011, para fortalecer a ideia de subsidiariedade 

da medida mais gravosa, insculpida em princípio segundo o qual a restrição 

completa da liberdade do indivíduo deverá ser utilizada apenas quando 

insufi cientes medidas menos drásticas.

Dessa forma, a doutrina sinaliza que, para a aplicação de medidas cautelares 

alternativas, como forma de substituição da segregação, devem estar presentes os 

mesmos requisitos exigidos para a prisão preventiva, uma vez que buscam o 

mesmo fi m, apenas por intermédio de mecanismo menos traumático.

Cabe destacar, aqui, os ensinamentos de Aury Lopes Jr. em seu livro de 

Direito Processual Penal, 13ª edição, publicado em 2016:

São medidas cautelares e, portanto, exigem a presença do fumus commissi 

delicti e do periculum libertatis, não podendo, sem eles, serem impostas. (...).

A medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão 

preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos 

onerosa que serva para tutelar aquela situação (fl . 674).
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No caso dos autos, a instância ordinária é clara ao indicar que a custódia 

preventiva imposta ao ora recorrente foi escorada em fundamentos concretos, 

ressaltando, inclusive, a gravidade concreta do delito, ante as circunstâncias 

da ação delituosa. Contudo, reconhecida a desproporcionalidade da medida 

mais gravosa e a sufi ciência da imposição de medidas menos drásticas, foram 

aplicadas algumas medidas cautelares alternativas.

Estão presentes, portanto, o periculum libertatis e o fumus commissi delicti. 

O primeiro evidenciado pelas circunstâncias do delito – associação criminosa 

que atuava com a participação de advogados e utilizando documentos falsos 

para o ajuizamento de diversas ações com o objetivo de obter a liberação de 

veículos apreendidos. Já o segundo requisito foi preenchido pelo oferecimento 

da denúncia, na qual foram imputados ao recorrente os delitos de associação 

criminosa, falsifi cação de documento público e estelionato.

Assim, preenchidos e efetivamente demonstrados os requisitos 

autorizadores, passa-se à avaliação da proporcionalidade das medidas impostas 

à paciente.

Nesse ponto, destaco a doutrina capitaneada pelo eminente Ministro 

Rogério Schietti Cruz que, ao discorrer sobre a finalidade das cautelares 

alternativas, avalia a discricionariedade do Juízo singular, sempre norteada pelo 

apregoado no art. 282 do Código de Processo Penal – CPP. In verbis:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas 

observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução 

criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações 

penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e 

condições pessoais do indiciado ou acusado.

Quiçá uma das maiores difi culdades na aplicação das novas cautelas pessoais 

seja a de decidir, ante as especificidades do caso concreto, qual (ou quais) das 

providências indicadas no artigo 319 melhor servirá(ão) para atender às exigências 

cautelares.

A lei deixa ao juiz uma prudente margem de discricionariedade, regrada, todavia, 

por critérios indicados no artigo 282 do CPP. (...)

Feita essa ressalva, é de dizer que, ao se examinarem as medidas cautelares 

diversas da prisão arroladas no artigo 319 do CPP (com o acréscimo da cautela 

indicada no artigo 320), percebe-se que algumas delas fazem referência ao fi m a 

que se propõem, enquanto outras nada dizem a respeito.
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É possível, então, fazer uma correlação entre cada uma das medidas cautelares 

diversas da prisão e os respectivos fi ns a que se dirigem (...)

Daí porque PACELLI DE OLIVEIRA (2011, p. 26) conclui que, “desde que mantida 

a vinculação da fundamentação da cautelar às finalidades genéricas de sua 

concessão (artigo 282, I e II, CPP), nada impedirá a aplicação de qualquer uma 

delas, mesmo quando afastada da defi nição legal de seu objetivo. Entendimento 

contrário, além de conduzir a grave retorno a um arcaico positivismo legalista, 

em que se vê o legislador como ser onipotente e incapaz de erros ou limitações, 

poderá justifi car o incremento e a preferência pela prisão preventiva, sempre 

que uma fi nalidade cautelar não estiver contida na respectiva defi nição legal” (in 

Prisão Cautelar - Dramas, princípios e alternativas, Ed. JusPODIVM, Salvador, 2018, 

fl s. 217/221).

Imperioso citar, ainda, Pacelli de Oliveira quanto ao tema, pois seu 

entendimento demonstra a importância do binômio necessidade-adequação 

como norte ao magistrado na aplicação do direito:

Necessidade e adequação, portanto, são os referenciais fundamentais na 

aplicação das medias cautelares pessoais no processo penal.

E ambas as perspectivas se reúnem no já famoso postulado, ou princípio 

(como prefere a doutrina), da proporcionalidade.

(...).

Então, o juízo de proporcionalidade na aplicação das medidas cautelares 

deverá também se orientar por tais perspectivas, e, de modo mais sensível, 

naquelas atinentes à proibição do excesso de da adequação da medida (in Curso 

de Processo Penal, Ed. Atlas, São Paulo, 2016, fl s. 506/507).

Vê-se, portanto, que o próprio texto dos incisos do art. 319 do CPP 

indica a fi nalidade da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma 

vez preenchidos os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade 

do indivíduo, mostra-se prescindível exigir que o magistrado proceda ao 

exaurimento da motivação que o levou a escolher cada uma das medidas, sem 

que isso confi gure descumprimento do art. 93, inciso IX, da CF/88.

Dessa forma, a imposição das medidas cautelares verifi cadas na hipótese 

não se mostra desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto, mormente 

quando se cuida de conduta delitiva de extrema gravidade como visto em linhas 

pretéritas.

Nesse sentido:
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Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Fraude 

em licitação. Peculato. Organização criminosa. Ausência de contrato firmado 

entre a Prefeitura Municipal de Patos/PB e o Posto de Combustíveis Mastergás. 

Revolvimento fático-probatório. Inviabilidade na via eleita. Imposição de 

medidas cautelares diversas da prisão. Proporcionalidade. Decisão devidamente 

fundamentada. Risco de reiteração delitiva. Habeas corpus não conhecido.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento fi rmado pela Primeira 

Turma do col. Pretório Excelso, fi rmou orientação no sentido de não admitir a 

impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que 

implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja 

possível a concessão da ordem de ofício.

II - A alegação de que “ao contrário daquilo que foi descrito na decisão que 

originou este habeas corpus, não existe, e nunca existiu, durante a gestão do 

paciente, iniciada em janeiro de 2017, nenhum contrato fi rmado entre a Prefeitura 

Municipal de Patos/PB e o posto de combustíveis Mastergás” demandaria 

revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do 

writ.

III - A prisão preventiva enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser 

utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem 

permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. 

HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 

Sob tal contexto, a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de 

medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante 

das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada.

IV - Na hipótese, o magistrado estabeleceu, fundamentadamente, as medidas 

contidas no art. 319 que achou adequadas ao caso concreto. As medidas cautelares 

impostas se mostram absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e adequação, pois, se amoldam perfeitamente à hipótese e revela-

se prematura a revogação de tais medidas, que poderão ser revistas por ocasião de 

eventual sentença condenatória.

V - Não se pode olvidar, ademais, o fato de o paciente, supostamente, fazer 

parte de organização criminosa especializada na fraude de licitações e no desvio de 

dinheiro público, circunstância que reforça a manutenção das medidas cautelares 

pelo fundado receio de reiteração delitiva. Não havendo elementos que indiquem, 

de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação de tais medidas, a manutenção 

destas se faz necessária.

Habeas corpus não conhecido (HC 467.120/PB, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018).
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Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. 

Medida cautelar de comparecimento em juízo. Cautelar devidamente 

fundamentada. Gravidade da conduta. Circunstâncias do fato. Ausência de 

proporcionalidade e adequação. Inocorrência. Recurso ordinário desprovido.

I - A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas 

alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das 

peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada.

II - In casu, não obstante a substituição das medidas cautelares originalmente 

impostas por uma única de comparecimento mensal em juízo pelo prazo de 6 (seis) 

meses, verifi ca-se que a medida em apreço encontra se devidamente fundamentada, 

mormente, quando o “delito em questão envolve grave ameaça, sendo praticado, 

ao que tudo indica, em concurso de pessoas, o que demonstra a reprovabilidade 

da conduta”; tenho, pois, que a aplicação de tal medida se amolda perfeitamente à 

reprovabilidade da conduta, ante a gravidade concreta do delito e as circunstâncias 

do fato, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

III - Não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, a 

possibilidade de revogação de tal medida, esta deve, portanto, ser mantida por 

seus próprios fundamentos.

Recurso ordinário desprovido (RHC 101.072/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018).

Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualifi cado. Medidas cautelares. 

Defesa questiona adequação e proporcionalidade. Recolhimento domiciliar 

noturno. Legalidade. Evitar reiteração delitiva. Reincidente. Responde a outra ação 

penal. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso conhecido e não provido.

1. A Lei 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas 

alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante 

das peculiaridades de cada caso concreto das condições pessoais do agente, 

mediante decisão fundamentada e dentro dos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução 

criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Ao recorrente foi concedida liberdade provisória mediante a imposição de 

medidas cautelares alternativas, dentre elas, recolhimento domiciliar noturno e 

nos dias de folga e monitoração eletrônica, as quais são questionadas pela defesa.

3. É legítima a imposição de medidas cautelares em substituição à prisão 

preventiva, especialmente a de recolhimento domiciliar noturno e nos dia folga, 

porquanto amparada nas circunstâncias do caso concreto e nas condições pessoais 

do acusado, que é reincidente e responde a outra ação penal pela suposta prática 

de delito da mesma espécie. O art. 282 do Código de Processo Penal, em seu inciso 

II, estipula que as medidas cautelares poderão ser aplicadas observando-se, entre 

outras, as condições pessoais dos acusados.
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4. Com efeito, a persistência do agente na prática criminosa justifica 

a interferência estatal com a imposição das medidas cautelares vergastadas, 

porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete 

a ordem pública

5. Recurso conhecido e não provido (RHC 101.138/MG, Rel. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/9/2018).

Nesse contexto, não verifi co a presença de constrangimento ilegal capaz de 

justifi car a revogação das medidas cautelares impostas ao recorrente.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário 

em habeas corpus.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 128.447-DF (2020/0136675-0)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: Domingos Lamoglia de Sales Dias

Advogados: Igor Sant´Anna Tamasauskas - SP173163

Pierpaolo Cruz Bottini - SP163657

Marcio Martagão Gesteira Palma - DF021878

Joao Antonio Sucena Fonseca - DF035302

Kaíque Rodrigues de Almeida - SP396470

Felipe Tobias Costa de Almeida - DF059082

Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA

Penal e Processo Penal. Recurso em habeas corpus. Caixa de 

Pandora. 1. Pedido de declínio da competência. Alegada prática de 

crime eleitoral. Arts. 350 e 354-A do Código Eleitoral. Elementares 

supostamente descritas na denúncia. 2. Emedatio libelli. Momento 

apropriado. Sentença condenatória. Excepcionalidade. Defi nição da 

competência. Legítimo interesse. 3. Imputação do art. 354-A do CE. 

Impossibilidade de aplicação retroativa. Norma penal incriminadora. 
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Fatos anteriores à sua vigência. 4. Imputação do art. 350 do CE. 

Finalidade eleitoral não verifi cada. 5. Desconstituição das conclusões 

da origem. Necessidade de revolvimento do conjunto probatório. 

Impossibilidade na via eleita. 6. Precedentes indicados pelo recorrente. 

Hipóteses distintas. Reclamação 38.275/TO. Início da instrução 

processual. Inquérito 4.435/DF. Existência de crime eleitoral. Situação 

dos autos. Instrução quase encerrada e ausência de crime eleitoral. 7. 

Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.

1. O recorrente pretende, em síntese, a remessa da ação penal para 

a Justiça eleitoral, em virtude da suposta conexão com crimes eleitorais, 

previstos no art. 350 e 354-A do Código Eleitoral, não imputados na 

inicial acusatória, porém, segundo o recorrente, devidamente descritos 

na denúncia, autorizando a emendatio libelli.

2. O momento apropriado para o ajuste da capitulação trazida 

na denúncia ocorre por ocasião da sentença, nos termos do art. 383 do 

CPP. Excepcionalmente admite-se a adequação típica por ocasião do 

recebimento da denúncia, com o objetivo de corrigir equívoco evidente 

que esteja interferindo na correta defi nição de competência absoluta ou 

na obtenção de benefícios legais, em virtude do excesso acusatório. 

Portanto, na hipótese dos autos, há interesse legítimo do recorrente 

na alteração do tipo penal, uma vez que eventual adequação, nos 

termos em que pleiteado, ensejaria a remessa dos autos para a Justiça 

especializada.

3. Não é possível imputar ao recorrente o crime do art. 354-A 

do Código Eleitoral, uma vez que se trata de fi gura típica inserida 

no ordenamento pátrio por ocasião da Lei n. 13.488/2017. Dessarte, 

revela-se notória a impossibilidade de aplicação retroativa de norma 

penal incriminadora, visto que os fatos narrados na denúncia foram 

praticados em momento anterior à entrada em vigor da mencionada 

lei.

4. No que diz respeito ao art. 350 do Código Eleitoral, tem-se que 

o Tribunal de origem, ao analisar a alegação do recorrente, assentou que 

“os trechos da denúncia pinçados pela defesa não contêm as elementares 

dos crimes eleitorais mencionados”. Como é de conhecimento, “a par da 

existência do tipo penal eleitoral específi co, faz-se necessária, para sua 

confi guração, a existência de violação do bem jurídico que a norma 
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visa tutelar, intrinsecamente ligado aos valores referentes à liberdade 

do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à preservação do 

modelo democrático” (CC 127.101/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti 

Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/02/2015, DJe 20/02/2015).

5. Não há se falar em equívoco evidente na capitulação, uma 

vez que as instâncias ordinárias, soberanas no exame dos elementos 

fáticos e probatórios dos autos, concluíram pela não confi guração 

da fi nalidade eleitoral nas condutas narradas. Oportuno consignar, 

outrossim, que o mandamus não se destina à correção de controvérsias 

ou de situações que demandem aprofundado exame de fatos e provas.

6. Ausente imputação por crime eleitoral e não verifi cada pelas 

instâncias ordinárias, mesmo com a proximidade do encerramento da 

instrução processual, eventual fi nalidade eleitoral que autorize emendatio 

libelli, não se revela possível a remessa dos autos à Justiça especializada, 

para que analise “a existência de conexão de delitos comuns aos 

delitos eleitorais”. Destaque-se que a hipótese dos presentes autos 

não se confunde com aquelas trazidas na Reclamação n. 38.275/TO 

e no Inquérito n. 4.435/DF, ambos do STF, porquanto, no primeiro 

precedente, a instrução processual estava no início, e, no segundo, 

estava sob investigação crime de falsidade ideológica eleitoral.

7. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, 

Joel Ilan Paciornik e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Sustentaram oralmente: Dr. Márcio Matargão Gesteira Palma (pelo 

paciente) e Ministério Público Federal.

Brasília (DF), 22 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 28.9.2020
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de recurso em habeas 

corpus, com pedido liminar, interposto por Domingos Lamoglia de Sales Dias 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (HC 

0704599-71.2020.8.07.0000).

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado, em concurso com 

outros 36 corréus, como incurso nos arts. 288 e 333, ambos do Código Penal, 

bem como no art. 1º, incisos V e VII, da Lei n. 9.613/1998, em virtude da 

denominada “Operação Caixa de Pandora”. Por ser o único denunciado, à época, 

com foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça, a demanda 

matriz foi desmembrada (APn 707/DF, oriunda do Inquérito n. 650/DF). 

No entanto, em razão da renúncia ao cargo de Conselheiro do Tribunal de 

Contas do Distrito Federal e Territórios, houve declínio da competência para o 

juízo de primeiro grau, com redistribuição dos autos, por prevenção, ao Juízo da 

7ª Vara Criminal de Brasília/DF (Ação Penal n. 2015.01.1.108470-9).

No presente recurso, o recorrente informa que arguiu a incompetência do 

Juízo da 7ª Vara Criminal de Brasília, tendo, no entanto, sido extinta a arguição 

sem julgamento de mérito, “por entender que essa matéria poderia ser apontada 

em alegações fi nais e decidida ao proferir a sentença”. Irresignada, a defesa 

impetrou prévio mandamus no Tribunal de origem, cuja ordem foi denegada, 

nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl . 327):

Processual Penal. Habeas corpus. Quadrilha. Corrupção ativa. Conexão entre 

crimes comuns e eleitorais. Inexistência. Exceção de incompetência rejeitada. 

Decisão fundamentada. Ordem denegada.

1. Se a denúncia não imputa ao paciente crimes eleitorais, e não há notícia de 

qualquer diligência ou encaminhamento da instrução criminal capaz de justifi car 

a remota possibilidade de por emendatio libelli ocasião da sentença, não há 

qualquer lastro que justifi que a declinação da competência em favor da Justiça 

Eleitoral. 

2. Ordem denegada.

Ainda irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual reafi rma que 

o contexto fático dos autos diz respeito a valores que teriam sido “dispendidos 

nos períodos de pré-campanha e na campanha eleitoral de 2006 para o governo 

do Distrito Federal e, em parte, para enriquecimento pessoal dos envolvidos e 

deputados distritais”.
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Conclui, assim, que “a descrição dos fatos narrados na denúncia aponta 

para a suposta participação, em tese, nos crimes eleitorais de falsidade ideológica 

eleitoral (art. 350 do CE) e/ou apropriação indébita eleitoral (art. 354-A do 

CE)”. Dessarte, entende ser “nítida a descrição de supostos crimes eleitorais cuja 

eventual confi rmação atraem a competência para a Justiça Especializada”.

Assevera que os elementos de informação contidos na denúncia são 

suficientes para demonstrar a necessidade de remessa dos autos à Justiça 

eleitoral, motivo pelo qual, a seu ver, os fundamentos do acórdão recorrido “vão 

de encontro ao precedente formado pelo E. STF no julgamento do Quarto 

AgRg Inq. 4.435/DF” e no julgamento da Rcl n. 38.275/TO.

Pede, liminarmente, o sobrestamento da ação penal até o julgamento do 

presente recurso. No mérito, pugna pela remessa dos autos à Justiça especializada.

A liminar foi indeferida, às e-STJ fl s. 556/559, e o Ministério Público 

Federal se manifestou, às e-STJ fl s. 563/569, pelo não provimento do recurso, 

nos seguintes termos:

Recurso ordinário em habeas corpus. Operação “Caixa de Pandora”. Quadrilha 

e corrupção ativa. Reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral. 

Impossibilidade. Tema já apreciado por essa augusta Corte no HC 569.021/DF, 

impetrado pelo próprio recorrente, e no RHC 93.467/DF, interposto pelo corréu 

José Roberto Arruda, restando defi nido que ação penal em questão não apura ou 

descreve condutas relativas a crimes conexos eleitorais, sendo que mesmo a falsidade 

ideológica não foi praticada com a fi nalidade eleitoral, mas de encobrir condutas 

ilícitas reveladas na Operação “Caixa de Pandora”. Precedentes. Desprovimento do 

recurso. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Conforme relatado, 

o recorrente afi rma que “a descrição dos fatos narrados na denúncia aponta 

para a suposta participação, em tese, nos crimes eleitorais de falsidade ideológica 

eleitoral (art. 350 do CE) e/ou apropriação indébita eleitoral (art. 354-A do CE)”, 

o que atrai a competência da Justiça eleitoral, nos termos do art. 78, inciso IV, do 

Código de Processo Penal.

Assevera, igualmente, que são sufi cientes os “elementos de informação 

e indícios descritos na denúncia para remessa do feito à Justiça Eleitoral do 
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Distrito Federal para apreciação da matéria eleitoral” e que “o que se discute 

nestes autos é a ocorrência de eventual emendatio libelli de infração da 

competência de outro juízo, devendo implicar o encaminhamento dos autos, nos 

termos do art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal”.

A Corte local, por seu turno, assentou que “a denúncia não imputou ao 

paciente os crimes eleitorais mencionados, e os impetrantes tampouco dão 

notícia de qualquer diligência ou encaminhamento da instrução criminal capaz 

de justifi car o justo receio de eventual emendatio libelli nesse sentido. Além disso, 

os trechos da denúncia pinçados pela defesa não contêm as elementares dos crimes 

eleitorais mencionados, de modo que a remota possibilidade de por ocasião da 

sentença realmente carece de qualquer lastro no processo que justifi que até 

mesmo o interesse de agir do paciente ao arguir a exceção de incompetência”.

Consignou, ademais, que “não há nenhuma notícia nos autos de que os 

supostos delitos eleitorais praticados pelo paciente ocorreram, ou que, pelo 

menos, estejam em apuração. Pelo contrário, do que se sabe, o paciente não é 

investigado ou processado por crimes eleitorais, daí porque se mostra totalmente 

desnecessária a discussão sobre a existência ou não da imaginada conexão. 

Ora, para que se justifi que o simultaneus processus, pressupõe-se, no mínimo, 

a existência de apuração formal dos supostos delitos conexos, via inquérito 

policial, situação, todavia, inexistente no caso”.

Como visto, o recorrente pretende, em síntese, a remessa da ação penal 

para a Justiça eleitoral, em virtude da suposta conexão com crimes eleitorais, 

previstos no art. 350 e 354-A do Código Eleitoral, não imputados na inicial 

acusatória, porém, segundo o recorrente, devidamente descritos na denúncia, 

autorizando a emendatio libelli.

De início, no que concerne à aventada emendatio libelli de infração da 

competência de outro juízo, por considerar que se encontram concretamente 

delineados na inicial acusatória crimes eleitorais, registro, de pronto, que o 

momento apropriado para o ajuste da capitulação trazida na denúncia ocorre 

por ocasião da sentença, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

De fato, o réu se defende dos fatos e não da capitulação atribuída pelo 

Ministério Público, motivo pelo qual apenas ao fi nal da instrução criminal é 

possível ao Juízo de origem enquadrar os fatos narrados ao fato típico em que 

melhor se ajustam. Portanto, mesmo as instâncias ordinárias, que têm amplo 

acesso ao arcabouço fático e probatório dos autos, em regra, só podem proceder 

ao ajuste da capitulação no momento da sentença condenatória.
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Dessa forma, “comprovando-se que as condutas se subsumem a tipo 

criminal diverso, caberá ao Juiz natural da causa, no momento da prolação da 

sentença e observando as provas colhidas, proceder à emendatio libelli, se for o 

caso, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal” (HC 546.681/

SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 

26/06/2020).

Excepcionalmente, no entanto, admite-se a adequação típica inclusive por 

ocasião do recebimento da denúncia, com o objetivo de corrigir equívoco evidente 

que esteja interferindo na correta defi nição de competência absoluta ou na obtenção 

de benefícios legais, em virtude do excesso acusatório.

A propósito:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Emendatio libelli no 

recebimento da denúncia. Hipótese que não se enquadra nos casos excepcionais 

em que esta Corte Superior a admite. Desclassifi cação. Súmula n. 7 do STJ. Agravo 

regimental não provido. 1. O momento adequado para aplicar o instituto da 

emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, é o da prolação da sentença, 

porquanto o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da 

capitulação legal nela contida - que é dotada de caráter provisório. 2. Admite-se, 

excepcionalmente, a antecipação da emendatio libelli se a equivocada subsunção 

típica prejudicar a competência absoluta ou o rito procedimental, ou se houver 

restrição de benefícios penais por excesso de acusação, o que não ocorre in casu. 

3. A denúncia apresentada atende aos requisitos descritos no art. 41 do CPP. 

A desclassifi cação da conduta para o crime de falsidade material de atestado 

ou certidão demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, 

procedimento vedado em recurso especial pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1.268.233/SP, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019)

Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso especial. Emendatio 

libelli. Art. 383 do CPP. Momento adequado. Sentença. Excepcionalidades. Agravo 

regimental não provido. 1. O momento adequado para se aplicar a emendatio 

libelli é ao tempo da prolação da sentença, porque o acusado se defende dos 

fatos narrados na denúncia, e não da capitulação legal nela contida, dotada 

de caráter provisório. 2. Em situações assemelhadas à dos autos e em caráter 

excepcional, a “jurisprudência e doutrina apontam no sentido da anuência com a 

antecipação da emendatio libelli, nas hipóteses em que a inadequada subsunção 

típica macular a competência absoluta, o adequado procedimento ou restringir 

benefícios penais por excesso de acusação” (HC n. 258.581/RS, de minha relatoria, 

5ª T., julgado em 18/2/2016, DJe 25/2/2016). 3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no REsp 1.396.890/RN, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado 

em 02/10/2018, DJe 10/10/2018)
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Verifi co, portanto, que, na hipótese dos autos, há interesse legítimo do 

recorrente na alteração do tipo penal imputado na denúncia, uma vez que 

eventual adequação, nos termos em que pleiteado, ensejaria a remessa dos autos 

para a Justiça Eleitoral.

Conforme relatado, o recorrente aduz, em síntese, que “a descrição dos 

fatos narrados na denúncia aponta para a suposta participação, em tese, nos 

crimes eleitorais” descritos nos arts. 350 e 354-A, ambos do Código Eleitoral. A 

propósito, transcrevo mencionados tipos penais:

Art. 350. 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, para fi ns eleitorais:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias -multa, se o 

documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias -multa 

se o documento é particular.

Art. 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador fi nanceiro da campanha, 

ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao 

fi nanciamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

De pronto, destaco que não é possível imputar ao recorrente o crime do 

art. 354-A do Código Eleitoral, uma vez que se trata de fi gura típica inserida 

no ordenamento pátrio por ocasião da Lei n. 13.488/2017. Dessarte, revela-se 

notória a impossibilidade de aplicação retroativa de norma penal incriminadora, 

visto que os fatos narrados na denúncia foram praticados em momento anterior 

à entrada em vigor da mencionada lei.

A propósito:

Penal e Processo Penal. Embargos de declaração recebidos como agravo 

regimental. Agravo em recurso especial. Decisão da Presidência. Ausência 

de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 

Desatenção ao ônus da dialeticidade. I. O agravo regimental deve trazer novos 

argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente fi rmado, sob pena 

de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II. In casu, 

além de alegar a ocorrência de omissão na decisão agravada, o insurgente limitou-

se a apresentar os mesmos argumentos já exposto no Recurso Especial, insistindo 

em teses que não impugnam efetivamente os fundamentos da decisão proferida 

pela presidência desta eg. Corte Superior de Justiça. III. O agravo regimental que 

não infi rma todos os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido 
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- “Conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “em 

obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de 

maneira clara, objetiva, específi ca e pormenorizada todos os fundamentos da 

decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos’ (AgRg no AREsp 

1.262.653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018)” 

(AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 

julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018)” (AgRg no AREsp n. 1.440.401/SC, Sexta 

Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019). IV. Da mesma forma, também 

não há de ser conhecido o pedido de remessa do feito à Justiça Eleitoral, eis que a 

competência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar as causas 

afetas à intitulada Operação Lava Jato já foi amplamente examinada e decidida 

em todos os graus de jurisdição, cabendo ressaltar a Exceção de Incompetência 

Criminal n. 5024161-30.2016.4.04.7000/PR, apreciada pelo Juízo de primeiro 

grau e pela 8ª Turma do e. TRF/4ª Região; RHC n. 62.176/PR, conhecido pela 5ª 

Turma desta Corte de Justiça, Reclamação n. 17.623, Reclamação n. 20.175/PR e 

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

V. Além disso, no caso, não há imputação alguma de autoria e materialidade 

dos crimes eleitorais, valendo registrar, obiter dictum, que o Agravante não faz 

menção a qualquer crime eleitoral em específi co. VI. A ação de usar dinheiro 

oriundo de origem criminosa em pleitos eleitorais não é conduta prevista como 

crime eleitoral na respectiva legislação (Lei n. 9.504/97 ou no Código Eleitoral). 

Com efeito, solicitar contribuição eleitoral clandestina ou recebê-la efetivamente 

e, de fato, empregá-la na campanha eleitoral não tem previsão penal eleitoral, eis 

que o art. 350 do mencionado estatuto prevê, como crime eleitoral, a falsidade 

ideológica, caracterizada com a omissão de informações quanto à arrecadação e/

ou ao gasto clandestino, omitidos na prestação de contas da campanha eleitoral, 

apresentada à Justiça Eleitoral. VII. O mesmo se diga quanto ao crime de apropriação 

indébita eleitoral, descrito no art. 354-A do Código Eleitoral (Apropriar-se o candidato, 

o administrador fi nanceiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de 

bens, recursos ou valores destinados ao fi nanciamento eleitoral, em proveito próprio 

ou alheio), o qual sequer merece ser considerado, uma vez que os fatos descritos 

na denúncia foram cometidos antes da criação do tipo em questão (06/10/2017), 

não havendo que se aplicar retroativamente a norma, para se fi rmar competência, 

eis que modula tipificação absolutamente diversa, quanto mais ao se levar em 

conta que a verba nesse procedimento narrada como desviada possui origem ilícita, 

vale dizer, produto de corrupção. Agravo Regimental não conhecido. (EDcl no 

AREsp 1.461.666/PR, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador 

Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019)

No que diz respeito ao art. 350 do Código Eleitoral, tem-se que se trata de 

falsidade ideológica com fi nalidade eleitoral. Contudo, o Tribunal de origem, ao 

analisar a alegação do recorrente, assentou que “os trechos da denúncia pinçados 

pela defesa não contêm as elementares dos crimes eleitorais mencionados”.
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Como é de conhecimento, “a par da existência do tipo penal eleitoral 

específi co, faz-se necessária, para sua confi guração, a existência de violação 

do bem jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos valores 

referentes à liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à 

preservação do modelo democrático” (CC 127.101/RS, Rel. Ministro Rogerio 

Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/02/2015, DJe 20/02/2015).

No mesmo sentido:

Penal. Confl ito de competência. Crimes contra a honra. Carta aberta e matéria 

divulgada na imprensa local. Propaganda eleitoral ou com fins de propaganda. 

Não ocorrência. Competência da Justiça Comum. 1. Os crimes de difamação e 

injúria prescritos, respectivamente, nos arts. 325 e 326 do Código Eleitoral, 

exigem finalidade eleitoral para que restem configurados. Ou seja, esse tipo de 

delito “somente se concretiza quando eventual ofensa ao decoro ou à dignidade 

ocorrer em propaganda eleitoral ou com fi ns de propaganda” (CC 134.005/PR, 

Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 16/6/2014). 2. Hipótese em 

que os crimes de difamação e injúria foram praticados por meio de “carta aberta 

nesta Cidade”, bem como de matéria divulgada na imprensa local, o que não se 

confunde com “propaganda eleitoral” ou “visando a fi ns de propaganda”, suporte 

fático a caracterizar as condutas tipifi cadas nos arts. 325 e 326 do Código Eleitoral. 

3. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara 

Criminal de Feira de Santana/BA, o suscitado. (CC 123.057/BA, Rel. Ministro Ribeiro 

Dantas, Terceira Seção, julgado em 11/05/2016, DJe 19/05/2016)

Conflito de competência. Destruição de título eleitoral. Documento utilizado 

apenas para identificação pessoal, sem conteúdo eleitoral. Desvinculação. 

Competência da Justiça Federal. 1. A simples existência, no Código Eleitoral, de 

descrição formal de conduta típica não se traduz, incontinenti, em crime eleitoral, 

sendo necessário, também, que se confi gure o conteúdo material de tal crime. 2. 

Sob o aspecto material, deve a conduta atentar contra a liberdade de exercício 

dos direitos políticos, vulnerando a regularidade do processo eleitoral e a 

legitimidade da vontade popular. Ou seja, a par da existência do tipo penal eleitoral 

específi co, faz-se necessária, para sua confi guração, a existência de violação do bem 

jurídico que a norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos valores referentes à 

liberdade do exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à preservação 

do modelo democrático. 3. A destruição de título eleitoral da vítima, despida 

de qualquer vinculação com pleitos eleitorais e com o intuito, tão somente, de 

impedir a identifi cação pessoal, não atrai a competência da Justiça Eleitoral. 4. 

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da Vara de 

Execuções Fiscais e Criminal de Caxias do Sul - SJ/RS, ora suscitante. (CC 127.101/

RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/02/2015, DJe 

20/02/2015)
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Penal. Conflito de competência. Crime eleitoral não-configurado. Falsidade 

ideológica. Falso testemunho. Crime perante a Justiça Eleitoral. Interesse da União. 

Competência da Justiça Federal. 1. O crime de falsidade ideológica prescrito no 

art. 350 do Código Eleitoral exige fi nalidade eleitoral para que reste confi gurado. 

2. Sendo o crime de falsidade ideológica praticado por pessoa não-diretamente 

interessada nas eleições, sem fi ns evidentes de obter vantagem eleitoral, resta 

afastada a fi gura típica especial do art. 350 do Código Eleitoral e subsiste o tipo 

penal previsto no art. 299 do Código Penal. 3. No caso presente, tem-se que as 

falsidades, tanto ideológica quanto testemunhais, foram praticadas contra a 

administração da Justiça Eleitoral, mantida pela União, ensejando a competência da 

Justiça Federal. 4. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal 

da Subseção Judiciária de Londrina/PR, suscitante. (CC 39.519/PR, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 14/02/2005, DJ 02/03/2005, p. 

182)

Nesse contexto, não há se falar em equívoco evidente na capitulação, uma 

vez que as instâncias ordinárias, soberanas no exame dos elementos fáticos e 

probatórios dos autos, concluíram pela não confi guração da fi nalidade eleitoral 

nas condutas narradas. Dessa forma, não há se falar em declínio da competência 

para a Justiça eleitoral.

A propósito, confi ra-se precedente da minha relatoria, também relacionado 

à Operação “Caixa de Pandora”:

Penal e Processo Penal. Agravo regimental no recurso em habeas corpus. 1. 

Operação Caixa de Pandora. “Farra dos Panetones”. Crime de falsidade ideológica. 

Incompetência da Justiça Comum. Não verificação. 2. Ausência de finalidade 

eleitoral. Impossibilidade de reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O recorrente pretende, em síntese, 

demonstrar que a competência para julgar o crime de falsidade ideológica é da 

justiça eleitoral, por se tratar, em verdade, de crime eleitoral, previsto no art. 350 

do Código Eleitoral, e não de crime comum, previsto no art. 299 do Código Penal. 

Contudo, pela leitura da denúncia, da sentença e do acórdão recorrido, não fi cam 

dúvidas com relação à fi nalidade da conduta imputada ao recorrente, que visava 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, com o objetivo de “encobrir 

e justifi car as imagens em vídeo veiculado na imprensa, na qual ele é mostrado 

recebendo vultosas quantias de dinheiro”. 2. Dessarte, não há se falar em crime 

eleitoral porquanto, “a par da existência do tipo penal eleitoral específi co, faz-se 

necessária, para sua confi guração, a existência de violação do bem jurídico que a 

norma visa tutelar, intrinsecamente ligado aos valores referentes à liberdade do 

exercício do voto, a regularidade do processo eleitoral e à preservação do modelo 

democrático”. (CC 127.101/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, 

julgado em 11/02/2015, DJe 20/02/2015). No mesmo diapasão: CC 123.057/
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BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 11/05/2016, DJe 

19/05/2016 e CC 39.519/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, 

julgado em 14/02/2005, DJ 02/03/2005, p. 182. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no RHC 93.467/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

Oportuno consignar, outrossim, que o mandamus não se destina à correção 

de controvérsias ou de situações que demandem aprofundado exame de fatos e 

provas. Restringe-se, portanto, ao controle de decisões no plano objetivo, ou seja, 

que contemplem ilegalidade passível de reconhecimento de forma objetiva, sem 

ingresso no plano de subjetivismo próprio da atividade jurisdicional ordinária.

Nesse sentido:

Processo Penal. Agravo regimental da decisão que denegou o habeas 

corpus. Decisão agravada. Fundamentos. Não infirmados. Súmula 182/STJ. Não 

conhecimento. Sustentação oral. Impossibilidade. Ausência de previsão regimental. 

Incompetência. Prevenção. Não verificada. Princípio da colegialidade. Direito de 

defesa. Violação. Inexistente. Tese. Incompetência. Justiça Federal. Improcedente. 

Recursos ilícitos. Origem federal. Interesse. União. Agravo regimental não conhecido. 

I - (...). X - Não se vislumbra, nos limites da cognição do mandamus, a imputação 

de conduta que, nem ao menos remotamente, subsuma-se ao crime tipifi cado 

no art. 350 do Código Eleitoral. Extrai-se dos elementos de cognição acostados 

aos autos e da narrativa acusatória, tão somente, que o recorrente, assim como 

os demais Deputados Estaduais acusados na ação penal, teriam, mediante 

corrupção das funções públicas que lhes foram constitucionalmente conferidas, 

garantido sustentação política aos projetos do Poder Executivo encaminhados 

à deliberação do Poder Legislativo, em troca de valores ilícitos que lhes eram 

pagos periodicamente e de benefi ciamento com cargos e funções na estrutura 

administrativa do Rio de Janeiro. XI - Não se verifi ca que os valores ilícitos fossem 

relacionados ou destinados ao pagamento de campanhas eleitorais, ou que 

a conduta do agravante se revestisse dos fi ns eleitorais exigido pelo art. 350 

do Código Eleitoral. Tampouco se apontam vínculos com financiamento de 

campanha ou compra de votos, ao passo em que o suposto “fortalecimento 

das bases eleitorais” sugerido pela Defesa não resiste a uma análise dos 

elementos colhidos nos autos. XII - Considerando que a instância ordinária não 

reconheceu, a partir do conjunto dos fatos delineados na exordial, a existência 

de crime eleitoral no presente caso, tampouco a Defesa demonstrou, de maneira 

inequívoca, que as condutas apuradas se subsumem a algum tipo penal eleitoral, 

tem-se que o reconhecimento de eventual competência da Justiça Eleitoral para o 

presente efeito demandaria inevitável alargamento da moldura fática delineada no 

acórdão impugnado, para averiguar possível cenário de prática de crimes eleitorais, 

procedimento a toda evidência incompatível com a sumariedade e a estreiteza 

próprias ao âmbito de cognição do habeas corpus, que não admite revolvimento 
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de fatos e provas. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 524.652/RJ, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Agravo regimental. Habeas corpus. Indeferimento liminar. Impetração em 

substituição ao recurso cabível. Utilização indevida do remédio constitucional. 

Violação ao sistema recursal. Incompetência da Justiça Comum para processar e 

julgar a ação penal. Réu condenado pela prática de peculato e lavagem de dinheiro. 

Crime eleitoral. Desclassifi cação. Nova classifi cação jurídica dos fatos. Necessidade 

de revolvimento de matéria fático-probatória. Supressão de instância. Coação ilegal 

inexistente. Desprovimento do reclamo. 1. A via eleita revela-se inadequada para 

a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico 

prevê recurso específi co para tal fi m, circunstância que impede o seu formal 

conhecimento. 2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes de peculato 

e lavagem de dinheiro, o que afasta a alegação de que a Justiça Eleitoral seria 

competente para processá-lo e julgá-lo. Precedente. 3. Para alterar a classifi cação 

jurídica dada aos fatos imputados ao réu pelas instâncias de origem, a fi m de que 

sejam enquadrados como crimes eleitorais ao invés de peculato ou lavagem de 

dinheiro, seria necessário profundo ingresso nos elementos probatórios encartados 

nos autos, o que é vedado na via eleita. Precedentes. 4. A alegação de que os 

fatos imputados ao agravante se subsumiriam ao tipo previsto no artigo 350 

do Código Eleitoral não foi sequer cogitada nas instâncias ordinárias, razão 

pela qual a alegação de incompetência da Justiça Comum para processá-lo e 

julgá-lo não foi alvo de deliberação pela autoridade impetrada nos acórdãos 

impugnados, circunstância que impede a manifestação deste Sodalício sobre o 

tópico, sob pena de se confi gurar a prestação jurisdicional em indevida supressão 

de instância. 5. “A questão da incompetência absoluta da justiça comum para 

julgar os delitos imputados ao recorrente não foi objeto de cognição pela Corte 

de origem, que não conheceu dessa parte do mandamus originário, o que obsta 

o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena 

de indevida supressão de instância” (RHC 108.998/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 6. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no HC 498.992/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

julgado em 05/09/2019, DJe 17/09/2019)

Dessa forma, ausente imputação por crime eleitoral e não verifi cada, pelas 

instâncias ordinárias, mesmo com a proximidade do encerramento da instrução 

processual, eventual fi nalidade eleitoral que autorize emendatio libelli, não se 

revela possível a remessa dos autos à Justiça especializada, para que analise “a 

existência de conexão de delitos comuns aos delitos eleitorais”.

Destaque-se que a hipótese dos presentes autos não se confunde com 

aquelas trazidas na Reclamação n. 38.275/TO e no Inquérito n. 4.435/DF, 

ambos do Supremo Tribunal Federal, porquanto, no primeiro precedente, a 

instrução processual estava no início, e, no segundo, estava sob investigação “a 
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suposta prática de crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de 

capitais, evasão de divisas e falsidade ideológica eleitoral”.

Nessa linha de intelecção, não obstante o presente recurso se insurgir 

contra o mérito do habeas corpus impetrado na origem, verifi co que a solução 

jurídica indicada no julgamento do Habeas Corpus n. 569.021/DF, impetrado 

contra o indeferimento da liminar na origem, mantém-se inalterada:

Agravo regimental em habeas corpus indeferido liminarmente. Pedido de 

sustentação oral. Não cabimento: art. 258 do RISTJ. Crimes de quadrilha e corrupção 

ativa. Operação Caixa de Pandora. Alegação de descrição de crimes eleitorais na 

denúncia. Inexistência de apuração dos supostos delitos eleitorais que justifi cariam 

o deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral por conexão. Impetração 

contra liminar indeferida no HC impetrado na Corte de origem. Súmula n. 691/

STF. Ausência de patente ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar. Agravo 

regimental improvido. 1. Como é de conhecimento, o julgamento do agravo 

regimental e dos embargos de declaração, na esfera criminal, não admite 

sustentação oral e independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que os 

feitos de tal natureza são levados em mesa para julgamento, nos termos dos 

arts. 159 e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Assim, 

tanto no julgamento presencial quanto no telepresencial (hipótese dos autos) 

ou, ainda, no virtual, prevalece a disposição específi ca do Regimento Interno 

relativa aos processos penais. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão 

fi rmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere 

o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada 

fl agrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 

691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Situação em que, a par de não ter 

havido manifestação de mérito sobre o tema nem no primeiro nem no segundo grau 

de jurisdição, a própria narrativa do agravante deixa claro que não existe sequer 

apuração de crimes eleitorais relacionados aos delitos pelos quais responde na Justiça 

Comum, requisito essencial para justifi car eventual modifi cação de competência por 

conexão. Além disso, ao examinar o pedido de liminar em habeas corpus, no Tribunal 

de origem, o Relator salientou que os trechos da denúncia pinçados pela defesa não 

contêm as elementares dos crimes eleitorais mencionados. 4. Ausente teratologia ou 

evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justifi car o processamento 

da presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-se resguardar 

a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida 

supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

HC 569.021/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado 

em 12/05/2020, DJe 27/05/2020)

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.
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RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 132.767-DF (2020/0207720-9)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: José Roberto Arruda

Recorrente: José Geraldo Maciel

Advogados: Nélio Roberto Seidl Machado - RJ023532

Paulo Emilio Catta Preta de Godoy e outro(s) - DF013520

Ava Garcia Catta Preta - DF044882

Th iago Ayres de Almeida Gueiros - RJ208069

Recorrido: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

EMENTA

Penal e Processo Penal. Recurso em habeas corpus. Operação 

Caixa de Pandora. 1. Indeferimento de diligências fi nais. Alegado 

cerceamento de defesa. Discricionariedade motivada do juiz. Art. 

400, § 1º, do CPP. 2. Pedido de repetição de perícia, de oitiva de 

assistente técnico e de oitiva de delator da Operação “Patmos”. Pedidos 

indeferidos de forma motivada. Caráter impertinente, desnecessário 

ou protelatório das diligências. Fundamentação concreta. 3. Aparelho 

utilizado por Durval Barbosa. Perícia deferida no RHC 68.893/

DF. Eventual perecimento do objeto. Situação que não revela 

descumprimento da decisão. Situação a ser analisada pelo juízo a quo. 

4. Pedido de cópias de processos. Negativa de acesso não demonstrada. 

Relevância da prova não indicada. Mera especulação. 5. Conclusões 

fi rmadas pelas instâncias ordinárias. Desconstituição que demandaria 

indevido revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade na via eleita. 

6. Pedido de perícia em HD apreendido na Operação Megabyte. Pleito 

deferido anteriormente pela Corte local. Esclarecimentos requeridos 

pelo juízo de origem. Respostas não apresentadas. Necessidade de se 

aguardar o cumprimento das diligências já deferidas. 7. Recurso em 

habeas corpus a que se dá parcial provimento.

1. O art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as 

provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma 

vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento 

fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de 

defesa, quando justifi cada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.
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2. Quanto aos pedidos de repetição de perícia, de oitiva de 

assistente técnico e de oitiva de delator da operação “Patmos”, com a 

fi nalidade de fazer prova no sentido de que o aparelho utilizado por 

Durval Barbosa na captação ambiental, não foi realizada por aparelhos 

da Polícia Federal, tem-se que já constam dos autos laudos dos peritos 

da Polícia Federal e dos assistentes técnicos defensivos, além de já 

ter sido “encartada aos autos a mídia das declarações” do delator da 

denominada ‘Operação Patmos’. Constata-se, portanto, sem grande 

esforço, serem realmente desnecessárias as provas requeridas.

3. Acaso o conjunto probatório revele que, de fato, não se realizou 

a perícia no aparelho efetivamente utilizado, em virtude da sua não 

localização, não há se falar em descumprimento do RHC 68.893/

DF. Com efeito, a eventual impossibilidade de se periciar o aparelho 

utilizado não foi desprezada pelo STJ que, ao julgar os embargos de 

declaração opostos contra o acórdão proferido no referido recurso, 

esclareceu que “eventual perecimento do objeto a ser periciado deve 

ser analisado pelo Magistrado de origem, com base no regramento 

legal”.

4. No que concerne à segunda diligência requerida, referente à 

expedição de ofício à 2ª Vara Criminal de Brasília para encaminhamento 

de cópias do Inquérito n. 2017.01.1.010799-9 e da Medida Cautelar 

n. 2017.01.1.011201-2, observo que, além de os recorrentes não 

terem se desincumbido de demonstrar a necessidade da referida 

prova, afi rmando apenas que “a rigor, não cabe à defesa nada além de 

especular”, não fi cou demonstrada a negativa de acesso aos referidos 

autos.

5. Além de as decisões das instâncias ordinárias estarem 

sufi cientemente fundamentadas e não apresentarem vício capaz de 

comprometer o exercício do contraditório e ampla defesa, assegurado 

com bastante amplitude aos acusados, inclusive pelo Superior Tribunal de 

Justiça, tem-se que eventual desconstituição das conclusões fi rmadas 

pelas instâncias de origem demandaria o indevido revolvimento de 

fatos e provas, o que não é cabível na via eleita.

6. No que diz respeito ao pedido de “realização de perícia em 

HD apreendido em poder do delator premiado Durval Barbosa 

quando defl agrada a operação ‘Megabyte’, em 2008”, constato que 

se trata, em verdade, de pedido para se aguardar a vinda da perícia ou 
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dos esclarecimentos, o que se revela completamente plausível. Ora, se o 

Tribunal de origem autorizou a perícia e o Magistrado de primeiro 

grau determinou que fossem prestados esclarecimentos, necessário se 

faz aguardar o cumprimento das determinações judiciais.

7. Recurso em habeas corpus a que se dá parcial provimento, apenas 

para determinar que se aguarde o resultado da diligência relativa 

aos “esclarecimentos sobre os motivos da eventual inviabilidade de 

espelhamento dos dados digitais contidos no ‘item 01 da Equipe DF-

05’”.

ACÓRDÃO

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

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

por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik 

votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. Ministro João Otávio de 

Noronha. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Sustentaram oralmente: Dr. Nelio Roberto Seidl Machado, Dr. Paulo 

Emílio Catta Preta de Godoy (pelos recorrentes) e Ministério Público Federal.

Brasília (DF), 22 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 28.9.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de recurso em habeas 

corpus interposto por José Roberto Arruda e José Geraldo Maciel contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados em 10 ações 

penais, perante a 7ª Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, 

por crimes diversos, como quadrilha (atual associação criminosa), corrupção e 

lavagem de dinheiro, em virtude de investigações da denominada “Operação 

Caixa de Pandora”.
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Na fase das diligências fi nais, o Magistrado de origem indeferiu os pedidos 

formulados pela defesa, motivo pelo qual se impetrou prévio mandamus perante 

a Corte local, cuja ordem foi denegada, nos termos da seguinte ementa (e-STJ 

fl . 2.352):

Processual Penal. Habeas corpus. Alegação de nulidade por cerceamento de 

defesa. Inocorrência. Discricionariedade regrada do juiz. Artigo 400, § 1º, do 

Código de Processo Penal. Denegação da ordem.

1. Cabe ao juiz que preside a instrução, no exercício de discricionariedade 

regrada prevista no art. 400, § 1º, do CPP, indeferir, em decisão fundamentada, as 

provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

2. No caso, todas as diligências requeridas na fase do art. 402, do CPP, foram 

analisadas dentro do contexto da ação penal, estando a decisão, desse modo, 

fundamentada quanto à prescindibilidade delas.

3. Ordem denegada.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos seguintes 

termos (e-STJ fl . 2.418):

Processual Penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Apontamento de 

omisssão. Inocorrência. Inexistência do vicio alegado. Rejeição.

1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, 

contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da 

causa.

2. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

No presente recurso, os recorrentes aduzem, em síntese, que, “à defesa não 

se faculta, mercê de sucessivos indeferimentos e informações inexatas, acesso 

ao aparelho cuja gravação deu ensejo às ações penais resultantes da operação 

‘Caixa de Pandora’ – se é que ele ainda existe”. Asseveram ser necessário “exame 

profundo e acabado acerca dos vídeos, áudios e relatos apresentados pelo delator 

Barbosa, explicitando-se as mentiras que neles se encontram”.

Consideram, no ponto, que “não pode incidir qualquer tipo de cerceamento, 

pois à defesa, tanto quanto à acusação, incumbe a preservação do devido processo 

legal, sobretudo no sentido de produzir as provas que julgar conveniente, sem 

intervenções ou antecipações do Julgador, a não ser, evidentemente, em relação 

àquelas que não guardem nenhuma pertinência com objeto do processo”, o 

que afi rmam não ser a hipótese dos autos. Destacam que “o aparelho gravador 

utilizado por Durval Barbosa até hoje não foi examinado”.
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Insurgem-se, assim, contra o indeferimento dos requerimentos 

complementares formulados na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, 

em especial no que concerne à “repetição de testes a serem implementados nos 

equipamentos”, à “oitiva dos assistentes técnicos constituídos pela defesa e dos 

colaboradores e agentes federais envolvidos com a operação ‘Patmos’”.

Justifi cam o pleito no fato de ter sido entregue para perícia “aparelho 

manejado pelo colaborador Francisco de Assis no âmbito da operação ‘Patmos’, 

com ‘alto grau de plausibilidade’, [de que] seria o mesmo que utilizou Durval 

Barbosa”. Contudo, o colaborador Francisco de Assis, em seu depoimento, 

afi rmou ter usado aparelho particular.

Concluem, assim, que o juiz não pode se dizer “satisfeito com a gravação 

audiovisual do depoimento apresentado pela defesa”, sob pena de burla à 

decisão proferida no RHC 68.893/DF. Destacam, ainda, que “o intuito da 

defesa é, precisamente, o de reforçar o acerto do laudo produzido pelo assistente 

técnico”. Afi rmam, também, que, sem a perícia no gravador utilizado, “não há 

como prosseguir, ao menos sem que se descarte, por completo, a imprestável 

prova na qual se ampara a denúncia”.

Insurgem-se, ainda, contra o indeferimento de expedição de ofício à 

2ª Vara Criminal de Brasília para encaminhamento de cópias do Inquérito 

n. 2017.01.1.010799-9 e da Medida Cautelar n. 2017.01.1.011201-

2, argumentando, em síntese, que, “a rigor, não cabe à defesa nada além de 

especular. Mesmo porque, a providência destina-se exatamente ao desfazimento 

desta dúvida”.

Por fim, irresignam-se contra o indeferimento de “perícia em HD 

‘defeituoso’ apreendido com o delator Durval Barbosa na operação ‘Megabyte’, 

em 2008. providência que já havia sido assegurada em decisão anterior da 3ª 

Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, aduzindo, 

em síntese, que deve prevalecer o entendimento trazido no voto vencido.

Pugnam, assim, pelo provimento do presente recurso para que haja:

1. Repetição dos ensaios técnicos realizados sobre os equipamentos (conjunto 

gravador e cartão de memória) supostamente utilizados na gravação de áudio do 

dia 21 de outubro de 2009; oitiva do Professor Doutor Ricardo Molina, assistente 

técnico e subscritor do parecer apresentado pela defesa; oitiva dos agentes 

policiais e delatores envolvidos na operação “Patmos”;

2. Expedição de ofício à 2ª Vara Criminal de Brasília para encaminhamento de 

cópia dos procedimentos n. 2017.01.1.010799-9 e 2017.01.1.011201-2;
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3. Realização de perícia em HD apreendido em poder do delator premiado 

Durval Barbosa quando defl agrada a operação “Megabyte”, em 2008;

O Ministério Público Federal se manifestou, às e-STJ fl s. 2.488/2.512, 

pelo não provimento do recurso, nos seguintes termos:

Recurso ordinário em habeas corpus. Operação Caixa de Pandora. Artigo 402, 

do Código de Processo Penal. Indeferimento de diligências. Fundamentação 

adequada. Reexame de provas. Desprovimento.

Segundo entendimento pacifi cado dessa Corte Superior, “o magistrado, que é o 

destinatário fi nal da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização 

daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes.” (REsp 

1.519.662/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1/9/2015).

Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade das provas 

requeridas, necessário seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-

probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita.

Oportunizado às partes elaborar provas técnicas, cujas conclusões antagônicas 

revelam-se satisfatoriamente esclarecedoras, ao sentir do Julgador, destinatário 

da prova, para a formulação de pronunciamento judicial, não se mostra razoável 

que elementos probatórios já concretizados, inclusive mídias carreadas para 

os autos, sob o pálio da ampla defesa e do contraditório sejam renovados, daí 

porque, incensurável o decisum singular, firmado na inteligência dos artigos 

159, § 5º, II, e 400, § 1º, ambos, do Código de Processo Penal, denotando, ainda, 

deferência ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

Os Recorrentes não comprovaram a existência de óbice concreto para a 

realização das diligências pleiteadas, por meios próprios, o que desobriga a 

Autoridade Judiciária ao deferimento da providência, mormente, por acoimá-la 

de desnecessária ao deslinde da causa.

Na linha do que decidido pela Corte a quo, o Juízo de primeiro grau, na fase do 

artigo 402, do Código de Processo Penal, “não foi provocado a se manifestar sobre 

o alegado descumprimento do v. acórdão (HC n. 2016.00.2.048650-4), de modo 

que o conhecimento per saltum da matéria pelo Tribunal acarretaria inegável 

supressão instância.”, e-STJ Fl. 2.360, não sendo opostos, ainda, embargos de 

declaração para suprir omissão.

Nos autos de Habeas Corpus n. 2016.00.2.048650-4, foi apontado como 

autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária 

de Brasília/DF, autoridade competente, portanto, para, no bojo da ação penal 

correspondente, solucionar a balda indigitada, até porque “a própria inicial 

atesta que já em 24/04/2017 a defesa teve acesso ao espelhamento do aparelho 

apreendido, com exceção apenas do “Item 01 da Equipe DF-05”, em razão de falha 

mecânica que teria impedido o compartilhamento dos dados.” (e-STJ Fl. 2.360)
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De qualquer maneira, é certo que o Juízo processante, destinatário da prova, 

não vislumbrou a imprescindibilidade da diligência, porquanto, a Defesa do 

Recorrente não teria demonstrado concretamente a sua efetiva relevância para 

a resolução da causa, cabendo ressaltar, neste sentido, que, mesmo na posse 

de boa parte do espelhamento do equipamento (HD) apreendido em poder 

do colaborador premiado Durval Barbosa, exceto o Item 01 da Equipe DF-05, a 

Defesa não apontou qualquer elemento, extraído desse acervo probatório, que 

reforçasse o quanto alegado, tomado, na origem, como “deduções que não são 

aptas a convencer este juízo de que a providência seja de fato necessária.” (e-STJ 

Fl. 77)

Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Conforme relatado, a 

celeuma trazida nos presentes autos diz respeito ao indeferimento de diligências 

fi nais requeridas pela defesa na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

De início, relevante destacar que o art. 400, § 1º, do Código de Processo 

Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa 

forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela 

cerceamento de defesa, quando justif icada sua desnecessidade para o deslinde da 

controvérsia.

Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso em habeas corpus. Apropriação indébita. 

Ofensa ao princípio da colegialidade. Inexistência. Abertura de vista ao Ministério 

Público após o requerimento de diligências pela defesa. Fase do art. 402 do CPP. 

Nulidade. Não verificação. Indeferimento de prova. Decisão fundamentada. 

Discricionariedade motivada do juiz. Possibilidade. Agravo improvido. 1. Não 

viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a 

possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante 

a interposição de agravo regimental. 2. A manifestação do Ministério Público, 

após o requerimento de diligências pela defesa, na fase do art. 402 do CPP, que 

resultaria na juntada aos autos de diversos documentos, bem como de oitiva 

de testemunhas, não representa qualquer nulidade ou ofensa aos princípios do 

devido processo legal e do contraditório, pois, embora não prevista em lei, vem 
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justamente a atender ao princípio do contraditório. 3. Nos termos da jurisprudência 

desta Corte, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em 

função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, 

que é o destinatário fi nal da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a 

realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes 

(REsp 1.519.662/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 

1/9/2015). 4. A prova testemunhal foi indeferida pelo Juízo fundamentadamente, 

considerando a ocorrência da preclusão, pois esgotou-se a oportunidade do réu 

arrolar testemunhas para fundamentar sua defesa, mesmo porque já foi, inclusive, 

ouvido em interrogatório judicial e em momento algum, nem nesses autos, nem 

quando ouvido em audiência na comarca de Cruzeiro/SP, indicou a qualifi cação 

e endereço das testemunhas Edrio Venceslau e Niels Andreas, citadas apenas 

genericamente em sua peça defensiva. e ante a ausência de recurso às decisões 

de fls. 272 e 293, ou ainda da demonstração de qualquer inconformismo do 

réu contra o andamento dos autos, tempestivamente. 5. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no RHC 126.281/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, 

julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Nesse contexto, a análise do alegado cerceamento de defesa deve se limitar 

à aferição da existência de fundamentação adequada para o indeferimento das 

diligências, sem perder de vista a prerrogativa do juiz de, como destinatário das 

provas, indeferir as que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, 

conforme a dicção do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante tenham sido 

formulados diversos pleitos na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, 

os quais foram indeferidos em sua totalidade, os recorrentes se insurgem apenas 

contra o indeferimento das seguintes diligências:

1. Repetição dos ensaios técnicos realizados sobre os equipamentos (conjunto 

gravador e cartão de memória) supostamente utilizados na gravação de áudio do 

dia 21 de outubro de 2009; oitiva do Professor Doutor Ricardo Molina, assistente 

técnico e subscritor do parecer apresentado pela defesa; oitiva dos agentes 

policiais e delatores envolvidos na operação “Patmos”;

2. Expedição de ofício à 2ª Vara Criminal de Brasília para encaminhamento de 

cópia dos procedimentos n. 2017.01.1.010799-9 e 2017.01.1.011201-2;

3. Realização de perícia em HD apreendido em poder do delator premiado 

Durval Barbosa quando defl agrada a operação “Megabyte”, em 2008;

O Tribunal de origem, ao denegar a ordem no prévio mandamus, manteve 

o indeferimento das diligências requeridas, consignando que (e-STJ fls. 

2.355/2.362):
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Conforme relatado, o objeto deste habeas corpus é o alegado constrangimento 

ilegal por cerceamento de defesa.

Alegam os impetrantes que tendo sido declarada encerrada a instrução 

criminal, a defesa técnica foi instada a se manifestar na fase do art. 402 do CPP, 

oportunidade em que requereu diligências que entende imprescindíveis para 

a demonstração de suas teses, mas que alguns pedidos foram indeferidos sem 

motivação adequada.

Segundo consta, os pacientes José Roberto Arruda e José Geraldo Maciel fi guram 

como réus em 10 ações penais em trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Criminal 

de Brasília, autoridade ora apontada coatora, onde lhe são imputados crimes 

diversos, como quadrilha (atual associação criminosa), corrupção e lavagem de 

dinheiro.

As diligências indeferidas e objeto da impetração são as seguintes:

a) Oitiva do Professor Dr. Ricardo Molina, autor do parecer técnico da defesa; 

oitiva dos agentes policiais e dos delatores da Operação Patmos, caso JBS, 

Francisco de Assis e Silva e Joesley Batista, que tramita na Justiça Federal, e 

repetição dos testes realizados nos equipamentos (conjunto gravador e cartão de 

memória) utilizados na captação de áudio realizada no dia 21 de outubro de 2009 

e que serve de prova no processo;

b) expedição de ofício à 2ª Vara Criminal de Brasília para juntada de cópia do 

IPL 2017.01.1.010799-9;

c) realização de perícia em equipamento (HD) apreendido em poder do delator 

premiado Durval Barbosa no âmbito da Operação MegaByte, defl agrada ainda no 

ano de 2008.

Examino-as, doravante, uma a uma, conforme a ordem de apresentação.

Sustenta a defesa a imprescindibilidade das diligências mencionadas no item 

‘a’ como meio necessário e legítimo de demonstrar que o equipamento utilizado 

na captação de áudio realizada por Durval Barbosa no dia 21 de outubro de 

2009 não fora o equipamento ofi cial da Polícia Federal, conforme determinado, 

à época, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o que tornaria seu conteúdo, 

destarte, imprestável como prova do processo.

Argumenta que afora as já conhecidas dificuldades de identificação 

e localização desse equipamento para submissão a exame pericial, o último 

laudo da Polícia Federal teria assentado que o equipamento utilizado por Durval 

Barbosa, no dia 21/10/09, seria, com “alto grau de plausibilidade”, o mesmo usado 

anos depois na denominada Operação Patmos, do nacionalmente conhecido 

caso JBS.

Aduz, entretanto, que o mesmo equipamento, submetido a exame de seu 

assistente técnico nas dependências do Instituto Nacional de Criminalística, na 

presença dos peritos ofi ciais, não teria apresentado as mesmas descontinuidades 
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apontadas no laudo oficial, base da conclusão do laudo oficial de que 

possivelmente se trataria do mesmo equipamento utilizado na Operação Patmos, 

apesar do signifi cativo lapso temporal entre as duas operações.

Pondera, ainda, que um dos colaboradores da Operação Patmos, Francisco de 

Assis e Silva, teria declarado, ao então Procurador-Geral da República, ter usado 

equipamento particular na captação ambiental, uma vez que o ofi cial falhara.

Daí a conclusão de imprescindibilidade das diligências descritas no item ‘a’ 

retro, como forma de reforçar as conclusões de seu assistente técnico.

Sobre essas diligências, eis o teor da decisão ora impugnada:

“(...) Os pedidos constantes dos item ‘(i)’ e ‘(ii)”, na visão deste juízo, que é o 

destinatário da prova e direciona a instrução, têm, em última análise, o mesmo 

fi m. Isto é, fazer prova no sentido que o aparelho utilizado por Durval Barbosa na 

captação ambiental realizada no dia 21/10/2009, na Residência Ofi cial de Águas 

Claras, não foi realizada por aparelhos da Polícia Federal.

Os pareceres dos assistentes técnicos defensivos conduzem a conclusões 

diversas daquelas a que chegaram os peritos da Polícia Federal. Portanto, tudo o 

que vai além disto, não necessita de complementação probatória. Necessita, sim, 

de pronunciamento do juízo frente aos dois laudos: dos peritos ofi ciais da Polícia 

Federal e dos Assistentes Técnicos. Para além disso, o art. 159, § 5º, inciso II, do CPP 

faculta a apresentação de parecer pelo assistente técnico defensivo ou sua oitiva 

em juízo. No caso concreto, este juízo opta tão-somente pelos pareceres.

A defesa, ao elencar seus documentos, traz ainda declarações de Francisco 

de Assis, que afirmou que, no âmbito da denominada ‘Operação Patmos’, os 

equipamentos da Polícia Federal que haviam sido instalados na data da diligência 

não funcionaram, o que lhe obrigou a empregar seu próprio equipamento. 

Encontrando-se encartada aos autos a mídia das declarações, reputo 

desnecessária a oitiva.

A defesa, neste quadro, munida de tais documentos encartados aos autos, tem 

plenas condições de construir suas teses defensivas. Com essas considerações, na 

forma do art. 400, § 1º, do CPP, indefi ro, por entender desnecessário ao processo 

e à garantia da ampla defesa, os pedidos de refazimento de testes nos aparelhos 

relacionados no Laudo Pericial n. 1.286/2018, de que os assistentes sejam ouvidos 

e de que as pessoas relacionadas à Operação Patmos sejam também ouvidas.

Dou por respondidos os pedidos constantes dos itens acima referidos.”

Pois bem. Delimitado o objeto da impetração, entendo que a decisão ora 

impugnada não cerceia o contraditório dos acusados, tampouco é capaz de 

causar prejuízo imediato ao exercício da ampla defesa.

Com efeito, o parecer do assistente técnico, contraposto ao laudo ofi cial, está 

nos autos, não tendo os impetrantes apresentado um motivo que justifi que sua 

oitiva em juízo.
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O art. 159, § 5º, II, do CPP, deixa claro que os assistentes técnicos poderão 

apresentar pareceres, na forma escrita, ou ser inquiridos em audiência, a critério 

do juiz.

No caso, na trilha da experiência comum, o juiz optou pela concessão de 

prazo para apresentação de parecer, o que foi acatado pela defesa, tanto que já 

providenciou sua juntada aos autos.

A oitiva do assistente, portanto, a par de injustifi cada, transparece, de fato, 

absolutamente desnecessária, haja vista a evidência da divergência de questões 

técnicas, sobre as quais há de se manifestar o juízo, de forma fundamentada, por 

ocasião da sentença.

O mesmo vale para o pedido de realização de novos testes nos equipamentos, 

o que, na prática, signifi ca pedido de realização de nova perícia.

Mais uma vez os impetrantes não deixaram claro o motivo do requerimento 

sobre o qual alegam cerceamento de defesa. A perícia oficial exarou sua 

manifestação técnica na forma de laudo. Os assistentes, por sua vez, emitiram 

suas conclusões em parecer escrito.

A mera divergência de conclusões não leva, por si só, à necessidade de uma 

nova perícia, até porque, sob o enfoque processual penal, o confl ito em si já 

instaura dúvida quanto aos aspectos submetidos à análise pericial, dúvida essa 

que há de ser dirimida pelo juízo sentenciante no momento próprio, a saber, a 

sentença.

Já quanto à necessidade de oitiva de policiais e ‘delatores’ da Operação Patmos, 

não verifi co constrangimento ilegal em seu indeferimento.

O art. 400, § 1º, do CPP confere ao juiz da instrução a prerrogativa de indeferir 

requerimento de produção de provas que considerar irrelevantes, impertinentes 

ou protelatórias.

No caso, a oitiva de Francisco de Assis e Silva com o único objetivo de 

confi rmar, em audiência, declaração que já consta em mídia juntada aos autos, 

realmente se mostra desnecessária, na medida em que visa a ratifi car prova não 

contestada no processo.

Ora, se o juízo deferiu a juntada aos autos da mídia com as declarações de 

Francisco de Assis e Silva, sem mencionar impugnação do órgão acusatório 

quanto a isso, é porque admitiu seu conteúdo como prova.

Nesse cenário, a necessidade de reforço dessa prova somente teria pertinência 

se houvesse controvérsia nos autos a seu respeito, mediante produção de 

contraprova, v.g, o que, nos termos da decisão proferida, não ocorreu.

Em outras palavras, se o juízo que preside a instrução permitiu, sem 

impugnação do órgão acusador, a juntada da mídia aos autos, é porque enxergou 

sua idoneidade e pertinência, como prova, de modo que a necessidade de 

eventual reforço não se justifi ca.
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Se o juízo assentou em sua decisão que o material juntado aos autos é 

suficiente para os fins a que se destina, então decidiu de forma coerente ao 

considerar desnecessária a produção de outras provas no mesmo sentido.

Saliente-se ainda que isso não significa preclusão da matéria, já que a 

valoração da prova somente será conhecida quando da prolação da sentença. De 

fato, somente depois de tornada pública é que se poderá aquilatar o valor dado a 

cada prova produzida nos autos, e desse modo o grau de infl uência de cada uma 

delas na formação da convicção do magistrado.

Daí concluir não haver impedimento para que a questão possa vir a ser 

submetida a reexame pelo Tribunal, em eventual recurso de apelação. Todavia, se 

isso ocorrer, o reexame terá como referência os fundamentos da sentença, e não 

juízos apriorísticos ou probabilísticos levantados pela combativa defesa técnica.

É preciso cautela no exame da matéria nessa fase processual, para que não se 

incorra, ainda que de forma indireta, na valoração antecipada da prova, objeto da 

sentença a ser proferida.

Respeitados esses limites, portanto, não verifi co situação de constrangimento 

ilegal por cerceamento de defesa, estando o indeferimento justifi cado na decisão 

proferida.

Prosseguindo, passo ao exame do item ‘b’, relativo ao pedido de expedição de 

ofício à 2ª Vara Criminal de Brasília para juntada de cópia do IPL 2017.01.1.010799-

9.

Eis os fundamentos da decisão impugnada:

“A defesa de José Roberto Arruda requereu, ainda, seja oficiado à 

Segunda Vara Criminal de Brasília para trazer à presente ação penal cópia do 

IPL 2017.01.1.010799-9. Explicou que o procedimento em comento trata de 

investigação originada nos depoimentos prestados pelo delator premiado Durval 

Barbosa, no âmbito da Operação Caixa de Pandora – referente à contratação 

emergencial de serviços de coleta e tratamento de lixo no Distrito Federal.

Não noto relevância dos fatos apurados no procedimento da 2ª Vara Criminal 

de Brasília com os fatos julgados na Operação Caixa de Pandora.

Já é do conhecimento do juízo que a questão da contratação emergencial 

do serviço de coleta e tratamento de lixo no Distrito Federal, tempos antes da 

defl agração da ‘Operação Caixa de Pandora’, funciona como elemento de prova 

defensivo de José Roberto Arruda, eis que assim foi esclarecido por ele mesmo 

quando interrogado nos autos da ação penal n. 2013.01.1.188163-3, sentenciada 

por este signatário.

A questão tem como pano de fundo extorsão praticada pelos ex-Promotores de 

Justiça Débora Guerner e Leonardo Bandarra, na ocasião em que foi determinada 

a licitação dos serviços de coleta e tratamento do lixo pelo Governo do Distrito 

Federal, tempos antes da defl agração da Operação Caixa de Pandora. Ambos já 
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foram sentenciados e não ocorrem notícias de que existiram novas provas além 

daquelas que ela mesma aduz ter tido acesso.

Não fosse isto o bastante, a defesa utiliza do argumento que não conseguiu 

acesso aos autos remetidos do TRF1 à 2ª Vara Criminal de Brasília, porque estaria 

com carga ao Ministério Público. Certo de que a defesa tem absoluta ciência das 

prerrogativas previstas no art. 7º, XIII e XIV, do Estatuto da Advocacia, o aludido 

argumento não convence, eis que não comprovada a impossibilidade.

Indefi ro o pedido, portanto”.

Os impetrantes, por seu turno, argumentam, sobre não haver notícias da 

existência de novas provas, além das que a defesa já obteve acesso, que a decisão 

se equivoca, já que atualmente o inquérito tramita em sigilo no âmbito do MPDFT 

e se ocupa de investigar o que chamou de “núcleo empresarial” da trama, não 

sendo possível afi rmar, desse modo, inexistir novas provas que possam favorecer 

a defesa.

Aduzem, no ponto, que “(...) lá podem se encontrar provas da tese defensiva 

no sentido de que o delator Durval Barbosa realizava as gravações constantes 

nos autos da ação penal de origem com o intuito de chantagear o paciente José 

Roberto Arruda para que continuasse com contratos espúrios com empresas de 

recolhimento de lixo, cujos benefi ciários, conforme se apura no e. TRF1 podem 

ser, inclusive, membros do parquet?”.

Como se vê, a defesa não ataca o fundamento da decisão, sobre a falta 

de comprovação de negativa de acesso ao “novo” conteúdo eventualmente 

produzido no referido inquérito.

Limita-se a dizer que o procedimento investigado tramita em sigilo, e se ocupa 

de investigar o denominado “núcleo empresarial” da trama.

O pedido, portanto, se escora tão somente em especulação sobre possíveis 

e eventuais provas ‘novas’ de interesse da defesa, sobre as quais nutre mera 

expectativa, mas sem nenhuma base concreta.

Não bastasse, não de se desincumbe do ônus de comprovar a negativa de 

acesso ao procedimento, o que, por si só, já fulmina sua pretensão por falta de 

interesse de agir.

Por essas razões, destarte, não verifico ilegalidade na decisão, uma vez 

que o pedido, além de baseado em mera especulação, desprovida de mínimo 

embasamento concreto, carece, precipuamente, de comprovação da negativa de 

acesso, pressuposto do alegado cerceamento de defesa.

Por fi m, no que diz respeito ao item ‘c’, realização de perícia em equipamento 

(HD) apreendido em poder do delator premiado Durval Barbosa no âmbito da 

Operação MegaByte, defl agrada ainda no ano de 2008, entendo que o writ não 

merece ser conhecido, e, acaso superado o óbice formal, há de ser denegado.
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Com efeito, são os próprios impetrantes que afi rmam categoricamente que o 

pedido foi mal compreendido pela pelo juízo de origem, uma vez que a perícia 

desse equipamento já fora autorizada pela 3ª Turma Criminal desse Tribunal, 

quando do julgamento do HC 2016.00.2.048650-4, de Relatoria do Eminente 

Desembargador Waldir Leôncio.

Reforçam, nesse passo, “que o r. acórdão exarado pela colenda 3ª Turma 

desse e. TJDFT não foi cumprido na primeira instância!” e que esse remédio 

constitucional não busca uma nova decisão, mas apenas o cumprimento integral 

do v. acórdão proferido.

Ocorre, todavia, que o alegado equívoco de compreensão não foi submetido 

à análise do juízo a quo. Decerto, do que se extrai dos autos, a decisão 

supostamente equivocada não foi objeto de embargos de declaração, recurso 

que visa justamente ao esclarecimento de obscuridades, ambiguidades e 

contradições.

O juízo de origem, portanto, não foi provocado a se manifestar sobre o alegado 

descumprimento do v. acórdão, de modo que o conhecimento per saltum da 

matéria pelo Tribunal acarretaria inegável supressão de instância.

Mas ainda que superado o óbice formal, chama atenção o fato de que o v. 

acórdão citado concedera a ordem em face de decisão proferida pelo Juízo da 

5ª Vara Criminal de Brasília, e não da 7ª Vara Criminal de Brasília, aqui apontada 

como autoridade coatora.

Decerto, a medida cautelar n. 2008.00.2.007127-5, onde realizada a apreensão 

do HD, tramitou perante o Juízo da 5ª Vara Criminal de Brasília, tendo sido essa 

autoridade judicial quem indeferiu o pedido de compartilhamento de elementos 

de provas da Operação Megabyte com as ações penais referentes à Operação 

Caixa de Pandora.

De todo modo, a própria inicial atesta que já em 24/04/2017 a defesa teve 

acesso ao espelhamento do aparelho apreendido, com exceção apenas do 

“Item 01 da Equipe DF-05”, em razão de falha mecânica que teria impedido o 

compartilhamento dos dados.

Atesta, ainda, que o juízo ora apontado coator, diante da notícia de problemas 

mecânicos, acolheu requerimento da defesa determinando ao IC/PCDF que 

prestasse esclarecimentos sobre os motivos da eventual inviabilidade de 

espelhamento dos dados digitais contidos no “item 01 da Equipe DF-05”, mas que 

a determinação até hoje não teria sido cumprida pelo IC/PCDF.

Ora, mas se já em 24/04/2017 a defesa teve acesso ao material apreendido, 

com exceção de apenas um único item, que por falha mecânica impediu o 

espelhamento, com que base alega descumprimento do v. acórdão?

E se é o IC/PCDF quem está em mora quanto à determinação de 

esclarecimentos determinada pelo juízo da 7ª Vara Criminal, por que só agora 

noticia o ocorrido em habeas corpus impetrado diretamente no Tribunal?
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Diante de tais constatações, portanto, e acaso superado o óbice da supressão 

de instância, a conclusão que se chega é de que não houve descumprimento do 

v. acórdão proferido no julgamento do HC 2016.00.2.048650-4, 3ª Turma Criminal, 

Relator Desembargador Waldir Leôncio.

Isso porque é a própria inicial quem atesta o compartilhamento com a defesa 

do material contido no Hard Disk apreendido em poder de Durval Barbosa no 

âmbito da Operação Megabyte, sendo os esclarecimentos sobre a falha mecânica 

em um dos itens, questão a ser dirimida pelo juízo da ação penal.

O voto vencido, por seu turno, assentou que (e-STJ fl s. 2.361/2.362):

Os pedidos constantes dos itens ‘a’ e ‘b’ têm por objetivo fazer prova de que a 

gravação realizada no dia 21 de outubro de 2009 em uma ação policial controlada 

autorizada pelo STJ foi realizada em equipamento que não o da Policial Federal, 

em desrespeito à decisão judicial.

Nesse ponto, acompanho os eminentes relator e 1º vogal.

Conforme consta do writ, o equipamento que teria sido utilizado para gravação 

já foi periciado pela Polícia Federal. Noutra oportunidade, submetido o mesmo 

equipamento a exame pelo assistente técnico da defesa dos pacientes, concluiu-

se pela possibilidade de utilização de equipamento diverso.

Fato é, portanto, que já há nos autos dos processos de origem duas 

manifestações acerca dessa controvérsia. Uma da perícia oficial, pela efetiva 

utilização de um equipamento da Polícia Federal para a gravação. E outra, 

elaborada pela defesa dos pacientes, pela possibilidade de a gravação ter sido 

realizada com equipamento particular.

Dessa forma, é preciso prestigiar, neste momento processual, a posição 

fi rmada pelo Juízo de origem, no sentido de desnecessidade da submissão do 

equipamento a um novo exame pericial ou mesmo da oitiva de testemunhas 

acerca desse ponto.

Há nos autos elementos sufi cientes sobre essa matéria para que o Juízo de 1º 

grau forme sua convicção a respeito, que, se for o caso, poderá eventualmente ser 

objeto de revisão com a interposição da respectiva apelação.

O ponto central, aqui, é que já há nos autos duas manifestações acerca do 

tema, sendo prescindível produzir novas provas, não importando se exame 

pericial ou oitiva de testemunhas.

Por sua vez, o pedido constante do item ‘c’ tem por fi nalidade cópia integral do 

processo n. 2017.01.1.010799-9 da 2ª Vara Criminal de Brasília – DF.

Também nesse ponto acompanho os eminentes relator e 1º vogal.

Não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão monocrática de indeferir o 

pedido de requisição de cópia integral do feito.
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Em primeiro lugar, não se desincumbiram os pacientes de provar que o acesso 

lhes foi negado. Ademais, se efetivamente houve negativa de acesso, conforme 

alegam, eles deveriam ter se valido dos meios processuais e administrativos 

disponíveis para transpor qualquer empecilho.

Ainda, os impetrantes não apontam qualquer elemento concreto de prova que 

estaria disponível naqueles autos. Eles se limitam a especular a possibilidade de 

haver documentos ou declarações convergentes com as teses defensivas.

Conforme consta destes autos, o processo em trâmite na 2ª Vara Criminal trata 

do ‘núcleo empresarial’ do alegado esquema de corrupção que teria se instalado 

nos contratos fi rmados para a prestação dos serviços de coleta e tratamento de 

lixo. Esses fatos seriam anteriores àqueles descritos nas denúncias dos processos 

de origem e sem relação direta com eles.

Meras especulações e conjecturas, portanto, não são sufi cientes para autorizar 

a requisição de cópia de processo que tramita em segredo de Justiça.

Por último, o pedido constante do item ‘d’ objetiva a realização de perícia no 

HD apreendido com Durval Barbosa no âmbito da Operação Megabyte. Nesse 

ponto, tenho que a ordem deve ser concedida.

Divergindo do eminente relator, penso que está superada a questão da 

aventada supressão de instância.

Ainda que efetivamente o Juízo de 1º grau não tenha sido provocado a se 

manifestar sobre eventual descumprimento da ordem emanada por esta 3ª 

Turma Criminal (HC 2016.00.2.048650-4, rel. Des. Waldir Leôncio), é fato que foi 

autorizado nos autos de origem o acesso da defesa aos arquivos constantes da 

mídia apreendida.

Somente não foi possível o acesso ao arquivo ‘item 01 da Equipe DF-05’, sob 

alegação de que ele estaria tecnicamente inacessível.

É incontroverso nos autos que houve determinação do Juízo de origem, datada 

de dezembro de 2017, para que o Instituto de Criminalística (IC) informasse 

o motivo da impossibilidade de cópia do arquivo ‘item 01 da Equipe DF-05’, 

conforme consta da folha 14.433 dos autos físicos do processo 2013.01.1.122065-

5.

Numa sequência de ofícios e requisições, consta que até hoje o IC ainda não se 

pronunciou de forma defi nitiva.

Por isso, tenho que o pedido, em verdade, já foi deferido pelo Juízo de 

origem. Também a defesa, neste ponto, mostrou-se diligente, solicitando 

tempestivamente providência de ordem técnica que depende da manifestação 

de órgão técnico.

Quanto a esse pedido, então, à mora do IC soma-se a inércia do Juízo de 

origem, que não agiu com a diligência esperada na cobrança das respostas aos 

ofícios expedidos por sua serventia.
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O exame pericial, portanto, é viável e foi aventado tempestivamente, devendo 

sua realização ocorrer antes da prolação da sentença.

Ademais, em verdade, não se sabe o conteúdo do referido arquivo, que, se 

acessado, poderá, em tese, trazer elementos de prova tanto para a defesa quanto 

para a acusação, revestindo-se de mais um passo na busca da verdade real.

No acórdão que rejeitou os embargos de declaração, registrou-se, ainda, 

que (e-STJ fl . 2.419):

O julgado ora embargado não padece da omissão apontada, pelo contrário. 

As razões de decidir são categóricas ao concluir pelo não descumprimento do v. 

acórdão proferido no julgamento do HC 2016.00.2.048650-4, 3’ Turma Criminal, 

Relator Desembargador Waldir Leôncio.

Foi destacado que a própria inicial do writ atestou o compartilhamento do 

material contido no Hard Disk apreendido em poder de Durval Barbosa, no 

âmbito da Operação Megabyte, sendo os esclarecimentos sobre a falha mecânica 

em apenas um dos itens questão a ser dirimida pelo juízo da ação penal.

A omissão alegada, portanto, não passa de mero inconformismo dos 

embargantes com o acórdão proferido, não servindo o recurso integrativo, como 

cediço, para tal fi nalidade.

No que concerne ao primeiro pleito, consistente na “repetição dos ensaios 

técnicos realizados sobre os equipamentos (conjunto gravador e cartão de 

memória) supostamente utilizados na gravação de áudio do dia 21 de outubro 

de 2009; oitiva do Professor Doutor Ricardo Molina, assistente técnico e 

subscritor do parecer apresentado pela defesa; oitiva dos agentes policiais e 

delatores envolvidos na operação ‘Patmos’”, verifi co que as diligências foram 

indeferidas de forma motivada, não havendo se falar em constrangimento ilegal.

Com efeito, conforme delimitado pelo Magistrado de origem, os 

recorrentes pretendem, por meio das referidas diligências, “fazer prova no 

sentido que o aparelho utilizado por Durval Barbosa na captação ambiental 

realizada no dia 21/10/2009, na Residência Ofi cial de Águas Claras, não foi 

realizada por aparelhos da Polícia Federal”.

Contudo, o Juízo a quo esclareceu que já há nos autos “os pareceres dos 

assistentes técnicos defensivos”, os quais “conduzem a conclusões diversas 

daquelas a que chegaram os peritos da Polícia Federal”. Nesse contexto, 

consignou que “tudo o que vai além disto, não necessita de complementação 

probatória. Necessita, sim, de pronunciamento do juízo frente aos dois laudos”.
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Ademais, no que concerne ao pedido de oitiva do Professor Doutor 

Ricardo Molina, assistente técnico e subscritor do parecer apresentado pela 

defesa, destacou que “o art. 159, § 5º, inciso II, do CPP faculta a apresentação 

de parecer pelo assistente técnico defensivo ou sua oitiva em juízo”, tendo, 

portanto, dentro da faculdade legal, optado “tão-somente pelos pareceres”.

No ponto, destacou, ainda, a Corte de origem, que “a oitiva do assistente, 

portanto, a par de injustifi cada, transparece, de fato, absolutamente desnecessária, 

haja vista a evidência da divergência de questões técnicas, sobre as quais há de se 

manifestar o juízo, de forma fundamentada, por ocasião da sentença”.

Ressaltou, no mais, que “a mera divergência de conclusões não leva, por 

si só, à necessidade de uma nova perícia, até porque, sob o enfoque processual 

penal, o confl ito em si já instaura dúvida quanto aos aspectos submetidos à 

análise pericial, dúvida essa que há de ser dirimida pelo juízo sentenciante no 

momento próprio, a saber, a sentença”.

No que diz respeito à oitiva dos agentes policiais e delatores envolvidos 

na operação “Patmos”, fi cou devidamente demonstrada a desnecessidade da 

referida oitiva, uma vez que se encontra “encartada aos autos a mídia das 

declarações” do delator “que afi rmou que, no âmbito da denominada ‘Operação 

Patmos’, os equipamentos da Polícia Federal que haviam sido instalados na 

data da diligência não funcionaram, o que lhe obrigou a empregar seu próprio 

equipamento”.

Dessa forma, a “oitiva de Francisco de Assis e Silva com o único objetivo 

de confi rmar, em audiência, declaração que já consta em mídia juntada aos 

autos, realmente se mostra desnecessária, na medida em que visa a ratifi car 

prova não contestada no processo”.

Com esses fundamentos, o Juízo a quo considerou “desnecessário ao 

processo e à garantia da ampla defesa, os pedidos de refazimento de testes nos 

aparelhos relacionados no Laudo Pericial n. 1.286/2018, de que os assistentes 

sejam ouvidos e de que as pessoas relacionadas à Operação ‘Patmos’ sejam 

também ouvidas”, o que foi ratifi cado pelo Tribunal de origem.

Nesse contexto, verifi co que se encontra devidamente delimitada nos autos 

a controvérsia a respeito da efetiva perícia ou não no aparelho utilizado pelo 

delator, uma vez que já constam dos autos dois laudos que se contradizem bem 

como o depoimento de delator da Operação “Patmos”, que vai ao encontro das 

teses defensivas.
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Constato, portanto, sem grande esforço, serem realmente desnecessárias as 

provas requeridas, uma vez que, conforme afi rmado pelos próprios recorrentes 

“o intuito  da defesa é, precisamente, o de reforçar o acerto do laudo produzido 

pelo assistente técnico”. Contudo, nos termos do art. 182 do Código de Processo 

Penal, “o juiz não fi cará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no 

todo ou em parte”.

Oportuno destacar que, acaso o conjunto probatório revele que, de fato, 

não se realizou a perícia no aparelho efetivamente utilizado, em virtude da sua 

não localização, não há se falar em descumprimento do Recurso em Habeas 

Corpus n. 68.893/DF. Com efeito, a eventual impossibilidade de se periciar o 

aparelho utilizado não foi desprezada pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao 

julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido 

recurso, esclareceu que:

(...), não há dúvidas de “que, a ocasional situação de inviabilidade técnica ou 

perecimento do objeto a ser periciado, não gera, de per si, nulidade processual, 

competindo ao douto magistrado de primeiro grau avaliar as peculiaridades 

das provas produzidas nos autos para formação de sua convicção”, conforme 

destacou o Ministro Felix Fischer em seu voto-vista. Portanto, não há o que ser 

aclarado nos presentes autos, pois, como é cediço, onde há a mesma razão deve-

se aplicar o mesmo direito.

De fato, conforme registrado no voto proferido no RHC n. 74.655/DF, 

“eventual inviabilidade relativa à apreensão e perícia do aparelho utilizado pelo 

colaborador deve ser justifi cada pelo aparato estatal, cabendo ao juiz valorar 

referida circunstância bem como a prova que se deixou de produzir por desídia 

estatal em custodiar elementos de prova utilizados pela acusação e suprimidos 

do crivo da defesa”. Dessarte, se o perecimento do objeto a ser periciado não gera, 

de per si, nulidade processual para um dos corréus, não pode gerar para outro.

Nesse contexto, não se verifi ca contradição interna nem com outro voto, tendo 

os acórdãos mencionados se limitado a autorizar a perícia requerida pela defesa. 

Eventual perecimento do objeto a ser periciado deve ser analisado pelo Magistrado 

de origem, com base no regramento legal, não podendo esta Corte se antecipar a 

situação a qual ainda não se revela palpável.

No que se refere à segunda diligência requerida, sobre a expedição de ofício 

à 2ª Vara Criminal de Brasília para encaminhamento de cópias do Inquérito n. 

2017.01.1.010799-9 e da Medida Cautelar n. 2017.01.1.011201-2, observo que, 

além de os recorrentes não terem se desincumbido de demonstrar a necessidade 

da referida prova, afi rmando apenas que “a rigor, não cabe à defesa nada além de 

especular”, não fi cou demonstrada a negativa de acesso aos referidos autos.
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De fato, o Magistrado de origem afi rmou que, “certo de que a defesa tem 

absoluta ciência das prerrogativas previstas no art. 7º, XIII e XIV, do Estatuto 

da Advocacia, o aludido argumento não convence, eis que não comprovada a 

impossibilidade” de acesso aos autos. A Corte local, por seu turno, destacou 

que “a defesa não ataca o fundamento da decisão, sobre a falta de comprovação 

de negativa de acesso ao ‘novo’ conteúdo eventualmente produzido no referido 

inquérito”.

Dessarte, fi cou consignado que “o pedido, portanto, se escora tão somente 

em especulação sobre possíveis e eventuais provas ‘novas’ de interesse da defesa, 

sobre as quais nutre mera expectativa, mas sem nenhuma base concreta. Não 

bastasse, não de se desincumbe do ônus de comprovar a negativa de acesso ao 

procedimento, o que, por si só, já fulmina sua pretensão por falta de interesse de 

agir”.

A propósito, confi ra-se o seguinte precedente da minha Relatoria:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Correição parcial. Diligências 

requeridas pelo Ministério Público. Não demonstração da incapacidade de realização 

pelo próprio parquet. Tumulto processual. Inexistência. Precedentes. Recurso 

desprovido. 1. A Constituição Federal (art. 129, VI e VIII), confere ao Ministério 

Público a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar, 

por conta própria, documentos e informações que julgar necessários ao exercício 

de sua atribuições. 2. No caso em apreço não fi cou demonstrado que as diligências 

requeridas (expedição de ofícios ao CEDEP, à Vara de Execuções Penais e à Justiça 

Federal, solicitando os antecedentes criminais do denunciado) não pudessem 

ser realizadas pelo próprio órgão ministerial. 3. “A inversão tumultuária do 

processo, passível de correição parcial, somente se caracteriza nas hipóteses em 

que o órgão ministerial demonstra, de pronto, a incapacidade de realização da 

diligência requerida por meios próprios” (REsp 913.041/RS, Rel. Ministra Jane Silva 

- Desembargadora convocada do TJ/MG -, Sexta Turma, DJe 03/11/2008). 4. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 979.422/BA, Rel. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).

Ademais, nos termos do voto vencido, “se efetivamente houve negativa 

de acesso, conforme alegam, eles deveriam ter se valido dos meios processuais 

e administrativos disponíveis para transpor qualquer empecilho”. Destaca, por 

fi m, que “meras especulações e conjecturas, portanto, não são sufi cientes para 

autorizar a requisição de cópia de processo que tramita em segredo de Justiça”.

Como visto, o Juízo a quo, ao indeferir referida diligência, declinou 

motivação jurídica concreta a respeito do seu caráter impertinente, desnecessário 
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ou protelatório, além da ausência de demonstração de impossibilidade de acesso, 

o que foi ratifi cado de forma fundamentada pelo Tribunal de origem. Ademais, 

de uma leitura atenta da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, 

constata-se que o pedido da defesa, de fato, mostra-se desnecessário e protelatório.

Por fim, além de as decisões das instâncias ordinárias estarem 

sufi cientemente fundamentadas e não apresentarem vício capaz de comprometer 

o exercício do contraditório e ampla defesa, assegurado com bastante amplitude 

aos acusados, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que eventual 

desconstituição das conclusões fi rmadas pelas instâncias de origem demandaria 

o indevido revolvimento de fatos e provas, o que não é cabível na via eleita.

Como é de conhecimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífi ca no sentido de que a desconstituição das premissas fáticas do acórdão, 

bem como a aferição da efetiva necessidade das diligências requeridas pela 

defesa, demandaria incursão na seara probatória, desiderato esse incabível na via 

estreita do habeas corpus.

Nesse sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Arts. 18 e 19 da Lei 

10.826/03. Pleito absolutório. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. Indeferimento 

de diligências. Alegação de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Diligência 

protelatória considerada na origem. Súmula 7/STJ. Não incidência do princípio da 

insignifi cância. Posse de cinquenta munições de uso restrito. Não apreensão de arma 

de fogo. Tipicidade material e formal. Agravo regimental improvido. 1. Afastada 

fundamentadamente a tese absolutória pelas instâncias ordinárias, a revisão 

da conclusão do julgado demandaria profunda incursão probatória, vedada no 

âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. É conferida ao órgão 

julgador a possibilidade de indeferir, de forma motivada, diligências consideradas 

protelatórias ou irrelevantes, sendo certo que a reversão das premissas fáticas 

demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da 

Súmula 7/STJ. 3. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao 

Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela possibilidade da aplicação do 

princípio da insignifi cância aos crimes previstos na Lei 10.826/03, a despeito de 

serem delitos de mera conduta, afastando, assim, a tipicidade material, quando 

evidenciada fl agrante desproporcionalidade da resposta penal. 4. Não obstante, 

não há como se reconhecer a inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado na 

apreensão de 50 munições de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, 

a configurar conduta formal e materialmente típica. Precedentes. 5. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no AREsp 1.525.997/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 

Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019).
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Processo Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 

Homicídio qualifi cado. Alegação de cerceamento de defesa. Diligências indeferidas. 

Art. 400, § 1º do CPP. Inviabilidade. Revolvimento fático-probatório. Inexistência de 

novos argumentos hábeis a desconstituir a decisão impugnada. Agravo regimental 

desprovido. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes 

de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida 

a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - O art. 400, § 1º, do 

CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. 

Dessa forma, o indeferimento fundamentado da produção da prova requerida 

pela impetrante, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua 

desnecessidade para o deslinde da controvérsia. III - Verifica-se que, in casu, 

as instâncias ordinárias concluíram que: “Com relação ao argumento inicial de 

constrangimento ilegal no indeferimento de diligência, entendo que a motivação 

do Juízo é idônea, in verbis: “ante a ausência de demonstração de que a própria 

Defensoria tenha diligenciado no sentido da produção da prova, dado, mormente, 

o princípio acusatório, não cabendo ao juízo diligenciar para juntada da fi lmagem 

aos autos, salvo comprovada a necessidade”, é o que disse o Juiz da causa, de 

maneira fundamentada” (fl. 95). IV - Concluir em sentido contrário, do exposto 

preliminarmente, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento 

vedado na via estreita do habeas corpus. V - Neste agravo regimental, não se 

aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora 

agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 113.646/PA, Rel. Ministro Leopoldo 

de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado 

em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

Lado outro, no que diz respeito ao pedido de “realização de perícia em HD 

apreendido em poder do delator premiado Durval Barbosa quando defl agrada 

a operação ‘Megabyte’, em 2008”, constato que se trata de diligência já deferida 

anteriormente pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dessa 

forma, não se trata de verdadeiro pedido de diligência, motivo pelo qual sua 

análise não se confunde com a realizada com relação aos demais pleitos.

De fato, não apenas foi deferido o pedido de perícia pela Corte local, 

como também o Juízo a quo, “diante da notícia de problemas mecânicos, 

acolheu requerimento da defesa determinando ao IC/PCDF que prestasse 

esclarecimentos sobre os motivos da eventual inviabilidade de espelhamento dos 

dados digitais contidos no ‘item 01 da Equipe DF-05’”.

Conforme fi cou esclarecido no voto vencido:

É incontroverso nos autos que houve determinação do Juízo de origem, datada 

de dezembro de 2017, para que o Instituto de Criminalística (IC) informasse o 
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motivo da impossibilidade de cópia do arquivo ‘item 01 da Equipe DF-05’, conforme 

consta da folha 14.433 dos autos físicos do processo 2013.01.1.122065-5.

Numa sequência de ofícios e requisições, consta que até hoje o IC ainda não se 

pronunciou de forma defi nitiva.

Por isso, tenho que o pedido, em verdade, já foi deferido pelo Juízo de 

origem. Também a defesa, neste ponto, mostrou-se diligente, solicitando 

tempestivamente providência de ordem técnica que depende da manifestação 

de órgão técnico.

Quanto a esse pedido, então, à mora do IC soma-se a inércia do Juízo de origem, 

que não agiu com a diligência esperada na cobrança das respostas aos ofícios 

expedidos por sua serventia.

O exame pericial, portanto, é viável e foi aventado tempestivamente, devendo 

sua realização ocorrer antes da prolação da sentença.

Ademais, em verdade, não se sabe o conteúdo do referido arquivo, que, se 

acessado, poderá, em tese, trazer elementos de prova tanto para a defesa quanto 

para a acusação, revestindo-se de mais um passo na busca da verdade real.

Nesse contexto, entendo que se trata, em verdade, de pedido para se 

aguardar a vinda da perícia ou dos esclarecimentos, o que se revela completamente 

plausível. Ora, se o Tribunal de origem autorizou a perícia e o Magistrado de 

primeiro grau determinou que fossem prestados esclarecimentos, necessário se 

faz aguardar o cumprimento das determinações judiciais.

Nesse sentido:

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

especial ou de revisão criminal. Prazo para alegações fi nais antes do cumprimento 

das diligências deferidas ao longo da instrução criminal. Constrangimento ilegal 

evidenciado. Ordem concedida de ofício. 1. Ressalvada pessoal compreensão 

diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em 

substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, 

de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade fl agrante, abuso 

de poder ou teratologia. 2. Estabelecem o parágrafo único do art. 404 do CPP e o 

art. 11 da Lei n. 8.038/90 que a manifestação fi nal das partes é realizada após as 

diligências complementares deferidas pelo magistrado. 4. Na forma da disposição 

legal expressa e em respeito ao princípio constitucional do contraditório, não se 

mostra cabível a exigência de oferecimento de razões fi nais sem o término da 

instrução, notadamente se ainda estão sendo desenvolvidas provas admitidas 

como relevantes - tanto que deferidas. 5. Habeas corpus não conhecido, mas, 

de ofício, concedida a ordem para determinar que o prazo para a apresentação 

das alegações fi nais seja reiniciado após o efetivo cumprimento das diligências 
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deferidas nos autos da ação penal. (HC 309.063/AM, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 

Sexta Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016)

Nessa linha de intelecção, considero que deve se aguardar o resultado da 

diligência já deferida, cabendo ao Magistrado de origem tomar as providências 

cabíveis, para que as respostas aos ofícios expedidos sejam apresentadas com a 

maior brevidade possível.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso em habeas corpus, 

apenas para determinar que se aguarde o resultado da diligência relativa aos 

“esclarecimentos sobre os motivos da eventual inviabilidade de espelhamento 

dos dados digitais contidos no ‘item 01 da Equipe DF-05’”.

É como voto.




